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Vakarų problema
Triukšmingai verda lietuviškasis gyvenimas rytinėje Kana

doje. To gyvenimo atspindžių pilni mūsų laikraščiai. Per tą 
triukšmą vakaruose gyvenančių tautiečių mažai girdėti. Užklys
ta iš ten į redakcijas vienas-kitas retas svečias, ateina Į spaudą 
viena-kita korespondencija — tai beveik ir viskas. Ir gaunasi įs
pūdis, kad vakaruose tautiečių tiek mažai, kad apie juos “istori
ja nerašo”, žinome tačiau, kad taip nėra, kad vakaruose vis dar 
tebegyvena didelis lietuvių skaičius. Kas gi tad sudaro vakarų 
problemos esmę?

Pagrindinis faktorius vakaruose yra nuotoliai, ir tautiečių 
išsiblaškymas tarp jų. Nelaimingu atsitikimu, Vakarų Kanadoje 
nesųsikūrė jokis didesnis lietuvybės židinys, toks, kokiu yra Los 
Angeles Amerikos vakaruose. Dar blogiau — Kanados vakaruose 
nesųsikūrė net bent kiek didesnis lietuviškų židinėlių skaičius. 
Štai, sakysime, didelėje Manitobos provincijoje vienintelis židinys 
yra Winnipegas, o gretimame Saskatchewan nėra nė vienos or
ganizuotos lietuviškos apylinkės. Ir taip, lietuvių apylinkę nuo 
apylinkės skiria šimtai mylių, net šeimą nuo šeimos skiria rimti 
nuotoliai.

Kitas faktorius yra finansinis. Gyvendami daugiausia dide
liuose miestuose — finansiniai judrioje aplinkoje, rytų Kanados 
lietuviai ir patys daugiau Įsijungė Į organizuotą finansini gyvenimą. 
Čia veikia net trys lietuvių kredito kooperatyvai, įvairūs fondai. 
Vakaruose to viso nėra. Ne dėl to, kad vakarų lietuviai būtų ma
žiau turtingi: ten taip pat yra nemažas skaičius turtingų ūkinin
kų, prekybininkų, verslininkų, profesionalų, bet kad ten trūksta 
organizuoto lietuviško finansinio gyvenimo.

Ir taip, dideli nuotoliai iš vienos pusės ir trūkumas visuome
niniams reikalams finansų, kuriais galima būtų vakarų nuotolius 
Įveikti, iš kitos pusės, sudaro pagrindinę vakarų problemos šaknį.

★ ★ ★
Ką daryti? Negalima sakyti, kad rytuose esantieji mūsų lie

tuviškojo gyvenimo centrai vakarų problema nesidomėtų. Nega
lėčiau tikrai pasakyti, kaip ten buvo anksčiau, tačiau nuo pat 
1949 metų vakariečių klausimas visad yra dienotvarkėje. Pagal 
KL Bendruomenės statutą, vakarų apylinkių atstovams visad yra 

’ vieta KLB Krašto Taryboje. Pradžioje dar netgi atvažiuodavo 
vienas kitas iš Winnipeg©. Ryšiai palaikomi per spaudą. Krašto 
Valdyba siunčia į vakarus minėjimų magnetofonines juostas. Pa
galiau, susidarius galimybėms, bent kartą į metus Į vakarus nu
važiuoja kuris nors centro atsakingas pareigūnas ar jo įgaliotas 
asmuo asmeniniams kontaktams užmegzti. Per visus tuos kontak
tus atliktas pirmasis žingsnis — rytiečiai sužinojo, kas darosi va
karuose, vakarai kiek daugiau pažino rytus.

. Ar davė tie kontaktai kokių konkrečių pasiūlymų? Tuo tar
pu pagrindinis pasiūlymas yra vakariečių pageidavimas, kad sve
čiai iš rytų, pavieniui ir grupėmis, daugiau vakarus lankytų. Bet 
kaip? Lietuviškųjų centrų rytuose lėšos yra per menkos, kad me
ninių grupių keliones apmokėtų, ne tik grupių, bet dažnai netgi 
pavienių asmenų. Antra vertus, lietuvių apylinkės vakaruose yra 
taip pat nepajėgios, bent prisidėti prie kelionės išlaidų padengi
mo. Mecenetų neatsiranda, o visuomenės veikėjai savo lėšomis 
važinėti taip pat mažai pajėgiai Ir taip, gražus ir beveik vieninte
lis pasiūlymas lieka daugiau tik teoretiškas.

Ar nevertėtų tą kelionių pasiūlymą apsukti kita puse? Ar 
nebūtų daugiau naudos, kad bent tie vakariečiai, kurie asmeniš
kai pajėgia, užuot važiavę kur kitur, važiuotų į rytus — suaugę, 
į rytuose vykstančius suvažiavimus, jaunimas — į stovyklas. Juk 
štai, sakysime, į jaunimo kongresą ir stovyklą savo lėšomis atva
žiavo 27 asmenys iš Australijos, kuri nuo Čikagos yra toliau, kaip 
vakarų Kanada. Grįžę į Australiją tie asmenys padarys lietuvy
bės išlaikymui žymiai daugiau, negu tai būtų padariusi grupė 
amerikiečių, nuvykusi trumpam laikui į Australiją. Gražių pa
vyzdžių ta prasme jau turime, štai šiemet prie Toronto esančio
se vasaros stovyklose jau stovyklauja dvi ar trys mergaitės iš Van
kuverio. Girdėjau vieną sakant: “šiemet man kelionę sumokėjo 
tėveliai, bet kitąmet pinigus susitaupysiu pati ir vėl į stovyklą at
važiuosiu”. Tai bene ir yra vakarų problemos praktiško sprendi
mo pradžia. A. R. 

MOKYKLŲ PROGRAMOS KEIČIAMOS

Sveikiname Vakarų Kanados Lietuvių Dieną, 
vykstančią Edmontone liepos 30-31 dienomis

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA

Savaitės įvykiai
AMERIKIEČIAI ERDVĖS BANDYMUOSE ATSIEKĖ SEPTY

NIS REKORDINIUS LAIMĖJIMUS. Astronautai Young ir Collins 
skriejo ir atliko eilę bandymų, norėdami panaudoti įgytą patirtį ke
lionei į mėnulį. Gemini X erdvėlaivyje jie pasiekė šiuos laimėjimus: 
476 mylių orbitos augštį, pralenkianti sovietų atsiektą — 307.5; 
39 valandų skridimą su anksčiau iššauta ir skriejančia raketa Age- 
na X, kuri sujungta su Gemini X iššovė astronautus į augštesnę or
bitą; pirmą sykį panaudojo erdvės tyrimams pasivytą satelitą kaip 
papildomos jėgos bazę, tris sykius užvedė Agena raketos motorą; 
erdvėje pasivijo ir susitiko su dviem raketom, pirma su Agena X, 
vėliau su Agena VIII; atliko dvejopą erdvės tyrimą šalia erdvėlai
vio: pirma fotografuodamas, o vėliau Collins pusvalandį plūduriavo 
erdvėje; pirmą sykį vaikščiojo erdvėje, palietė šalia skrendantį sa
telitą ir nuėmė nuo jo pritvirtintą instrumentą erdvės nuosėdoms 
matuoti; tris sykius atidarė ir uždarė erdvėlaivio angą skridimo me
tu. Erdvės tyrinėtojai džiūgauja atsiektais laimėjimais, nes pralen

Mokyklų programos keičia
mos visoje Kanadoje. Gaila tik, 
kad Kanada yra vienintelė vals
tybė, neturinti švietimo minis
terijos. Atskirų provincijų švie
timo ministerial ir net atskirų 
apylinkių Board of Education 
daro savo reformas. Toronto 
Board of Education pirmininkas 
Barry Lowes paskelbė įvesiąs 
daug drastiškų reformų. Panai
kinami pažymėjimai (report 
cards). Ateityje, pagal jį, turėtų 
būti panaikinti namų darbai ir 
egzaminai. Mokytojas turėtų 
spręsti apie mokinio pajėgumą 
be jokių egzaminų.

Kanados prekyba su komunis
tiniais kraštais dažnai susilaukia 
nemaža priekaištų ir iš kanadie
čių pusės. Kanados motyvai dėl 
vedamos prekybos yra: mums 
reikia pinigų; komunistai yra ir
gi žmonės; būtų nekrikščioniška 
leisti jiems badauti, kada pas 
mus yra perteklius; jie gali su
prasti, kad kitur yra geriau, ir 
tai susilpnintų komunizmą.

Kritikai, betgi sako, kad Ka
nada visiškai neturi užsienio po
litinės linijos. Patys sovietai ka
nadiečius vadina politiniais 
analfabetais. Bendrieji komuniz
mo tikslai nėra pasikeitę, ir dau
gelis galvoja, kas ištikrųjų būtų, 
jei Kanada atsisakytų prekiau
ti su komunistiniais kraštais.

Kvebeko provincija yra di
džiausia Kanados provincija sa
vo plotu, turinti 595.000 kv. my
lių arba tokį pat plotą, kaip 
Prancūzija, Ispanija ir Vokieti
ja, kartu sudėjus. Kvebekas tu
ri 5.5 mil. gyventojų, arba 29 
nuošimčius visos Kanados gy
ventojų.

žuvimai susisiekimo nelaimė
se Kanadoje kas metai didėja. 
Statistikos duomenimis daugiau
sia žūstančių yra 15----- 24 me
tų amžiaus grupėje. 1965 m. to
kių jaunuolių Kanadoje žuvo 
net 1326, tuo tarpu 24—34 metų 
grupėje tik 719. Dėl tos priežas
ties ir apdrauda jaunuoliams yra 
tiek kartu didesnė.*

Masonų suvažiavime, įvyku
siame Toronte, buvo paliesti 
santykiai su katalikais ir Kolum
bo vyčiais. Prieita išvados, kad 
didelių skirtumų tarp tų dvie
jų organizacijų jau nebėra. Ko
lumbo vyčių atstovai taip pat pa
reiškė, kad jų santykiai su maso
nais esą labai geri. Popiežius 
Klemensas XII 1738 m. paskel
bė, kad katalikai, įstoję masonų 
organizacijon, yra ekskomuni- 
kuojami.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
yra pasiekęs žemiausią nuošimtį 
— 3.3%, kas yra normalu,--nes 
visada atsiranda nenorinčių arba 
negalinčių dirbti. Darbininkų at
lyginimai taip pat yra žymiai pa
kitę. ir savaitės atlyginimų vi
durkis pramonės darbininkam 
siekia $93.71. Darbininkų uni
jom priklauso 29,7% visų dar
bininku. Prieš 10 metu priklausė 
33,6%.

Kanadiečiai turistai daugiau
sia pinigų išleidžia Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Iš visų 
JAV-se turistų paliekamų pini
gų kanadiečiai palieka net 40%. 
1965 m. kanadiečiai turistai 
JAV-se išleido net $531 mil., 
tuo tarpu amerikiečiai turistai 
Kanadoje išleido tik $600 mil., 
nors jų yra 10 kartų daugiau, 
negu kanadiečių.

Vancouverio lietuviška mokyklėlė, kuri gyvai pasireiškia su tautiniais šokiais ir meni
niais veikaliukais. Viršutinėje eilėje stovi mokytojai ir vadovai: D. Radzevičienė, mo
kyklos vedėjas inž. K. Vanagas, A. Skabeikienė, p. Z. Kaulienė, A. Šmitienė, trūksta 
mažųjų auklėtojos Jurginos Vileitaitės. Nuotrauka E. Gumbelio

Jaunimo delegacija Vašingtone, j*
f-* ■

Walter J. Stoessel, Jr., valsty
bės sekretoriaus padėjėjas Euro
pos reikalams, JAV prezidento ir 
valstybės sekretoriaus vardu la
bai palankiai priėmė Jaunimo 
Kongreso delegacijos narius Vals
tybės Departamente liepos 21 d., 
ketvirtadienį.

Lietuvos atstovas Vašingtone 
Juozas Kajeckas Vašingtono at
stovybėje priėmė Jaunimo Kon
greso delegacijos narius galuti
niams pasitarimams, kuriuose da
lyvavo taip pat dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos atstovybės Vašingtone 
patarėjas, ir V. Sidzikauskas, Pa
vergtų Europos Tautų pirminin
kas. J. Kajeckas pristatė Jaunimo 
Kongreso delegaciją Alton L. 
Jenkens, Baltijos skyriaus depar
tamento direktoriui, kuris prista
tė delegacijos narius valstybės 
sekretoriaus padėjėjui. Delegaci
jai vadovavo Jaunimo Kongreso 
pirmininkas Algis Zaparackas, o 
ją sudarė: T. Gintautas Sabataitis, 
SJ, dr. Antanas Sužiedėlis, arch. 
Arvydas Barzdukas, Nastutė Um- 
brazaitė ir Elena Jurgėlaitė.

Walter J. Stoessel, Jr., kurio 
pareigas anksčiau ėjo dabartinis 
JAV ambasadorius Maskvoje Foy 
D. Kohler, labai nuoširdžiai pri
ėmė Jaunimo Kongreso delegaci
ją, prie kurios paskutinę minutę 
prisijungė ir V. Sidzikauskas, W. 
J. Stoessel ankstyvesnis pažįsta
mas. Pusės valandos pasitarimuo
se, kuriuose dalyvavo ir A. L. 
Jenkens, valstybės sekretoriaus 
padėjėjas labai domėjosi Jauni
mo kongresu ir jo atsiektais tiks
lais. Jis ypatingai domėjosi Jau
nimo Kongreso dalyvių skaičiumi, 
kurį apibūdino Algis Zaparackas, 
pabrėždamas ypatingai dideles 
delegacijas iš Argentinos, Austra
lijos ir bendrą virš 150 dalyvių 
skaičių iš užsienio.

Tėvas Sabataitis, SJ, iškėlė lie
tuvių Jaunimo Kongreso tikslus, 
pabrėždamas lietuvių jaunimo su
sirūpinimą Lietuvos laisvinimo 
reikalu, kurį ypatingai ir norėtų 
delegacija iškelti šiame pasikal
bėjime. Algis Zaparackas aiškiai 
išvardino su šiuo tikslu surištas 
Jaunimo Kongreso rezoliucijas, o 
T. Sabataitis, SJ. priminė, kad 
kaip tik tą pačią liepos 21 dieną, 
prieš 26 metus, Rusija inkorpora
vo Lietuvą, atimdama jai laisvę 
ir nepriklausomybę, ir kad 1940 
m. liepos 23 d. Amerikos Valsty
bės Departamentas nepripažino 
to neteisėto akto teisiniai ir iki 
šios dienos laikosi to nepripažini
mo nusistatymo. Buvo ypatingai 
malonu girdėti labai stiprų W. J. 
Stoessel nusistatymą, kad to ne
pripažinimo JAV griežtai ir visa
da laikysis, ypatingai pabrėžiant 
žodį visada.

Dr. Sužiedėlis pasidžiaugė to

kiu aiškiu ir tvirtu šios administ
racijos nusistatyimųĮąetuvos rei
kalu. Tėvas Sabataitis, SJ, taip 
pat iškėlė Lietuvos diplomatinių 
atstovybių laisvame pasaulyje 
svarbą Lietuvos laisvinimo darbe 
ir didelį nuostolį laisvei, kai vie
na jų yra uždaroma, kaip įvyko 
prieš keletą metų Brazilijoje.

Arvydas Barzdukas palietė 
Jaunimo Kongreso proga surink
tus parašus, reikalaujančius, kad 
Jungtinės Tautos stengtųsi pa
naikinti kolonializmą Lietuvoje 
ir Lietuvai atstatyti laisvę bei 
nepriklausomybę. W. J. Stoessel 
pažadėjo, kad Amerikos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose visais 
būdais padės šiuos parašus pa
teikti Jungtinių Tautų 24 Komi
tetui, kuris svarsto kolonializmo 
klausimą. Jis taip pat pabrėžė, 
kad Jungtinėse Tautose Amerikos 
atstovas visada kėlė ir kels Lietu
vos laisvinimo bylą, ir priminė 
palankų viceprezidento pasisaky
mą šių metų Pavergtų Tautų Sa
vaitės minėjime. Algis Zaparac
kas iškėlė reikalą įsteigti Radio 
Free Europe lietuvišką skyrių, 
kurio reikalingumą taip pat pa
brėžė Arvydas Barzdukas. Tėvas 
Sabataitis, SJ, priminė, kad lietu
viškas Amerikos Balso skyrius la
bai efektingai ir puikiai atlieka 
savo darbą ir kad jis plačiai klau
somas Lietuvoje, kad Amerikos 
Balso vadovybei suteikiant dides
nės laisvės ir naujų galimybių, 
lietuviškas skyrius dar geriau at
liktu savo labai svarbų informavi
mo bei švietimo darbą. Jis pabrė
žė, kad Amerikos Balso susilpni- 
nimas arba uždarymas būtų labai

MEZGA SANTYKII
Staigmeną sudarė žinia, kad 

gen. Franco vyriausybė jieško 
kontakto su sovietais. Įžangą į tai 
sudarė teleyizinis interview Va
karų Berlyne su Ispanijos amba
sadorium Vak. Vokietijai Fernan
do Maria Castielle, kuris pirma 
padarė ispanų ir sovietų įvykių 
apžvalgą nuo 1936 metų — t. y: 
nuo pilietinio karo pradžios, kai 
Sovietų Sąjunga aiškiai, atvirai 
rėmė ispanų komunistus jų kovo
je prieš gen. Franco. Revanšuoda- 
masis už tai, gen. Franco pasiuntė 
“mėlynąją diviziją” į Sovietų Są
jungą, kuri kovojo Hitlerio armi
jų pusėje. Madridas nepalaiko 
diplomatinių santykių su Maskva. 
Jei atsiranda koks bendras reika
las. tai tarpininko vaidmenį ima 
Kuba.

Pereidamas į šių dienų situaci
ją, ambasadorius Častiella pabrė
žė. kad daug kas pastaruoju metu 
esą pasikeitę. Jei Maskvą gali ap
lankyti prezidentas De Gaulle, 
premjeras Wilson, Italijos užs. 
reikalų ministeris Fanfani, jei 

kė ne tik savo, bet ir sovietų.at-< 
liktus skridimus. Be to, astronau
tų kelionę į mėnulį 1969 m. pada
rė daug realesnę.

Britai išgyvena ekonominę kri
zę. Premjeras Wilsonas užšaldė 
algas ir kainas 6 mėn. ir susilau
kė unijų pasipriešinimo. Nutarta 
sumažinti vyriausybės išlaidas 
$300 mil., pakelti mokesčius $1.5 
bil., suvaržyti kreditų davimą, pa
didinti nuošimčius paskoloms. 
Tai turėtų sulaikyti britų svaro 
nuvertinimą. Pr. metais svaro su- 
šlubavimas JAV kainavo $900 mi
lijonų. Prekybos deficitas didėja. 
Importas didesnis už eksportą. 
Kyla aukso kaina, ir mažėja jo re
zervai. Investacijų kapitalas iš 
Londono plaukia į užsienio ban
kus. Vistiekįkalbama apie svaro 
nuvertįnimą.

Vietnamo sausumos karas pa
aštrėjo. Prie 17 paralelės marinai 
puolė š. vietnamiečių diviziją ir 
ją išblaškė. Priešas neteko 1000 
karių. B-52 bombonešiai puola ne 
tik taikinius š. Vietname, bet ir 
priešo fronto bazes. Sovietai su
sirūpinę, kad jų raketos, aptar
naujamos š. vietnamiečių, ne
sėkmingai atakuoja amerikiečių 
lėktuvus. Laukiama sovietinių 
įgulų.

Tarptautinis tribunolas Hagoje 
atmetė Etiopijos ir Liberijos by
lą, kad P. Afrika veda baltųjų ra
sistinę politiką. Afrikos juodukų 
valstybėms tai buvo didelis smū
gis. Byla buvo pradėta prieš 6 
metus.

Amerikiečių reakcija dėl ruo
šiamo belaisvių teismo pasunki
no jų padėtį, š. Vietnamo betkoks 
sprendimo keitimas reikštų bai
mę ir nuolaidą. Tačiau jei teis
mas ir būtų suruoštas, spėjama, 
kad nuteistieji nebus sušaudomi, 
o gaus ilgalaikes kalėjimo baus
mes.

Europos Bendrosios Rinkos 
valstybių įgaliotiniai posėdžiavo 
tris dienas ir nustatė žemės ūkio 
gaminių kainas, šis svarbus nuta
rimas palies Europos 180 mil. gy
ventoju, ju tarpe 10 mil. ūkinin
kų. '

Kinijos kompartija paskelbė, 
kad pradėtas rašytojų, aktorių, 
partijos ir kariuomenės atstovų, 
aplamai kultūrininkų, valymas. 
Pranešime sakoma, kad per pas
kutinį dešimtmetį intelektualų 
sluogsniai kritikavo valdymo sis^ 
temą, puolė Mao idėjas, reikalavo 
daugiau laisvės ir individualumo 
ir kovojo prieš režimo daromą 
spaudimą.

Jugoslavijos valymo metu at
leistieji pareigūnai apkaltinti ir 
artimų ryšių turėjimu su sovietų 
KGB slaptąja žvalgyba. Tačiau 
pranešimas smulkmenų neskel
bia, tik pamini, kad britų agento 
Wynne ir sovietų sušaudyto pik. 
Oleg Penkovsky byla atsidūrusi 
Maskvoje Belgrado pinklių dėka. 
Pastebėta, kad po jugoslavų kom
partijos suvažiavimo ir įvykusių 
valvmu sovietu ambasados vyr. 

didelė katastrofa Lietuvos laisvės 
kovai. W. J. Stoessel užtikrino, 
kad JAV valdžia tikrai ateityje 
rems Amerikos Balso lietuvišką 
skyrių. Jis taip pat pastebėjo, kad 
Amerikos Balsas yra daug mažiau 
trukdomas Lietuvoje. Tėvas Saba
taitis, SJ, iškėlė Valstybės Depar
tamentui prieinamomis priemonė
mis remti Atstovų Rūmų jau pri
imtą rezoliuciją ir Senato Užsie
nio Reikalų Komitetui pristatytą 
keletą rezoliucijų. W. J. Stoessel 
užtikrino, kad iš Valstybės Depar
tamento šios rezoliucijos gaus ža
lią šviesą.

Labai atvirose diskusijose buvo 
iškeltos ir kitos Jaunimo Kongre
so rezoliucijos ir pačiose diskusi
jose aktyviai dalyvavo visi delega
cijos nariai. Ypatingai malonų 
įspūdį paliko Nastutės Umbrazai- 
tės pasisakymas, kad ji yra tre
čios kartos lietuvaitė ir kad lietu
viškas jaunimas siekia pilnutinio 
bendradarbiavimo, ką taip pat 
pabrėžė ir Algis Zaparackas. E. 
Jurgėlaitė buvo apsirengusi gra
žiais tautiniais rūbais.

Pasikalbėjimui baigiantis įtei
kė W. J. Stoessel Jaunimo Kon
greso rezoliucijų santrauką, laiš
kus prezidentui Johnson ir vals
tybės sekretoriui ‘Rusk, kuriuos 
valstybės sekretoriaus padėjėjas 
prižadėjo perduoti.

Dr. Bačkiš delegaciją nuvežė į 
Valstybės Departamentą ir po 
malonaus pasimatymo parvežė at
gal į Lietuvos atstovybę, kur p. 
Kajeckienė suruošė gražias vai
šes. Be Lietuvos atstovo ypatingo 
palankumo šis vizitas tikrai taip 
puikiai nebūtų pavykęs.

JS SU SOVIETAIS
popiežius gali oficialiai priimti 
sovietų užsienio reikalų ministe- 
rį Gromyko, tad kodėl Ispanija 
turėtų stovėti nuošalėje? Pasiro
dė, kad valstybės, palaikydamos 
santykius su Maskva, finansiškai 
laimi, nes išplečia savo užsienio 
prekybą, kai tuo tarpu boikotuo
jant ne tik sovietus, bet ir visą 
komunistinį bloką, be reikalo ap
ribojamos eksporto galimybės. 
Tam geriausiu pavyzdžiu eina 
Varšuva: per tarpininkus Madri
das suėjo į kontaktą su Varšuva 
ir pardavė jai sunkvežimių už tris 
milijonus dolerių. Kas liečia 
evantualią prekybą su Sovietų 
Sąjunga, tai jos apyvarta gali 
siekti 20 mil. dol.

Betgi pirmon galvon eina ne 
ekonominiai, o kultūriniai mai
nai. Ispanija priėmė ir rodo savo 
ekranuose sovietinį filmą “Don 
Kichot”, o rusų baletas su Galina 
Ulanova ateinantį rudenį atvyks į 
Ispanją ir gastroliuos Madride ir 
Barcelonoje. Kiek anksčiau iš
vyks į Rusiją garsus ispanų bale-

Neišleidžia kard. Wyszynskio į Ameriką
Amerikos lenkai savo krikščio

nybės minėjimo pagrindinėms iš
kilmėms buvo pasikvietę iš Len

tas su gastrolėmis keliuose sovie
tu didmiesčiuose.

Turint visa tai galvoje, darosi 
visai aišku, kodėl Madrido radijo 
siųstuvas nutraukė lietuviškas: 
transliacijas. J. Gbs.

pareigūnai Belgrade vengia vie
šai rodytis. Numatomi pakeitimai 
ambasados personalo sąstate.

Prez. De Gaulle, atvykęs į Bon- 
ną, tarėsi su kancleriu Ėrhardu. 
Prancūzų kariuomenės daliniai, 
išimti iš Atlanto Sąjungos, ir to
liau lieka V. Vokietijoje. Ruošia
mas planas, pagal kurį prancūzų 
kariai nuolatos liktų Vokietijos 
teritorijoje. Vizitas buvo trum
pas, bet gana nuoširdus. Kancle
ris padėkojo prez. De Gaulle už 
jo stiprią paramą sujungti Vokie
tiją vykusiuose pokalbiuose su so
vietų vadais Maskvoje.

Indiją irgi palietė politinė kri
zė. Nuvertintas piniginis vienetas 
rupija. Didelis nesutarimas pasi
reiškė valdančios Kongreso parti
jos narių tarpe. Keliamas nepasi
tikėjimo klausimas premjerei In
dira Gandhi. Jos pasitraukimą iš 
pareigų sulaiko nebuvimas tinka
mo ir priimtino kandidato visoms 
partijoms. Sunkumai padidėjo, 
kai negavo iš JAV greit lauktos 
paramos. Nėra abejonės, kad 
prem. Gandhi siūlymai užbaigti 
karą Vietname nepriimtini ameri
kiečiams, ir tai pasunkino jos 
valdymą.

Maskva tapo keliautojų Meka 
ir Medina. Pasitarimams atvyko 
JT sekr. U Thant. Aišku, bus dis
kutuojamas Vietnamo karo už
baigimas. Be to, jis nori patirti, 
ar priimtinas sovietų vadams ir 
tolimesnis jo likimas JT sekreto
rium.

Rodezijos finansų min. Wrat- 
hall davė įsakymą Rodezijos re
zervų bankui sulaikyti skolų mo
kėjimus britų ir jų bloko ekspor- 
teriams. Vien britų automobilių 
pramonei skola siekia $3 mil. 
Sprendimas padarytas ryšium su 
Rodezijos kapitalo užšaldymu 
Londono bankuose. Be abejo, tai 
sunkina britų eksportą.

Sovietų užš. reik. min. Gromy
ko atvyko į Tokijo. Pokalbiuose 
su japonų vadais bus paliesta ir 
Vietnamo taika.

Santykiai paaštrėjo tarp Kini
jos ir Olandijos, kai užs. reika- 
kų ministerija Pekinge paskelbė 
olandų charge d’affaires persona 
non grata ir nedavė jam sutikimo 
išvykti, kol negalės apleisti Olan
diją kiniečių inžinierių delegaci
ja. Incidentas iškilo, kai Hagoje 
prie kiniečių atstovybės buvo ras
tas pro langą iššokęs ir sunkiai 
susižeidęs kiniečių delegacijos at
stovas. Buvo nuvežtas į ligoninę, 
bet iŠ ten slaptai kiniečių delega
cijos narių pagrobtas. Atstovybė
je jis mirė sekančią dieną. Olan
dų vyriausybė pareikalavo, kad 
kiniečių charge d’affaires apleis
tų kraštą. Įtariamas špionažas.

Pasidarius kapitalo trūkumui, 
Kanadoje žymiai padidėjo skoli
nimasis JAV. Per pirmąjį 1966 
m. pusmetį įvairūs bizniai ir sa
vivaldybės įvairiem projektam 
tęsti iš JAV pasiskolino virš 
$600 mil.

kijos kard. Wyszynski. Šiomis 
dienomis kardinolas atsiuntė iš 
Lenkijos tokį pranešimą: “Lenki
jos valdžia tebesilaiko savo sau
sio mėnesio nutarimo neišleisti 
mane į užsienį. Prašau pranešti 
apie tai Amerikos kardinolams, 
kunigams, universitetams ir vi
siems pasauliečiams. Melsiuosi į 
Šventąją Mergelę čenstachavo- 
je”.
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Švietimo nesklandumai Lietuvoje
KALBAMA APIE VIDURINIO IŠSIMOKSLINIMO PRIVALOMUMĄ, KAI 

DAUGELIS PRADINIO NĖRA BAIGĘ

Lietuviai dėjo didelių pastangų 
švietimo lygiui pakelti. Kiekybi-
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(30 proc.), Ignalinos (26 proc.) rajo
nuose, vakarines-sezonines Kaišiadorių 
ir Molėtų (po 45 proc.), Prienų (37 
proc.), Vilkaviškio (30 proc.) ir kituo
se rajonuose, žymi dalis dirbančiųjų 
meta mokyklą be rimtų priežasčių, ki
ti nesugeba žengti koja kojon su kla
sės draugais, treti todėl, kad darbe ne
sudaromos būtiniausios sąlygos moky-
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Krašto valdybos informacijos
Primename apylinkių valdy

boms ir visiems tautiečiams, kad 
šiemet Kanadoje vyksta dvi Lie
tuvių Dienos.

Vakarų Kanados Lietuvių Die
na įvyksta liepos mėn. 30-31 die
nomis Edmontone, Albertoje, vie
tos lietuvių namuose 11629 — 83 
Street

Tradicinė bendroji Kanados 
Lietuvių Diena, Krašto Tarybos 
nutarimu šiemet vyksta Toronte,

Ont., Darbo Dienos savaitgalyje, 
rugsėjo 3-4 dienomis. Smulkesnė 
šios dienos programa bus skelbia
ma spaudoje artimiausiu laiku.

Atsižvelgiant į didelę Lietuvių 
Dienų reikšmę, kviečiame visus 
tautiečius galimai gausiau abiejo
se dienose dalyvauti.

Krašto Valdybos pirm.
L. Tamošauskas, 

sekretorius

AR PARAPIJOS NIEKAD NESIKEIS?
atsigaivinimo vieta, kurioje žmo
gus galėtų pajusti šviesą ir taiką 
savo sieloj, rasti Dievo ir savo 
artimo meilę.

Kunigų problemos
Autorius sakosi buvęs kunigu 

apie trisdešimt metų ir turįs pa
tyrimo parapijiniame darbe. Mo
derniųjų laikų parapijoj kunigas 
esąs verčiamas būti, ne tuo, kuo 
jo pašaukimas jį padarė ir ko jis 
mokėsi kunigų seminarijoj. Tai 
nesanti jokia vyskupų kritika, ku- 

____ __ rie j ieško taip pat labai, atkakliai 
gyventa vietovę, nustebtu ir gal nuoširdžiai atsakymų į klausi- 
nusigąstų dėl daugelio dalykų, i mus, kaip geriau padėti ir kaip 
bent viena vieta šioje žemėje bū- sutvarkyti parapijas, kad jos at- 
tų jam sava — tai bažnyčia. Nu- liktų kuo sėkmingiau savo paskir- 
ėjęs sekmadienį ten jis jaustųsi U- ?ati dabartinių parapijų siste- 
“kaip namie”. Pasaulys atrodytų •ma verčianti kunigus (klebonus) 
jam gana svetimas: miestai nebe x*’x‘ x

. tie, krautuvės — kitokios, žmo
nės — skirtingi.

Pastarajame tūkstantyje metų 
mes perėjome iš feodalizmo į na
cionalizmą, ūš farmų nuominin
kų — į miestus, iš baudžiaunin
kų — į savininkus, iš ilgų strėli
nių šaudyklių — į atomines (net 
vandenilines) bombas, iš rankinio 
darbo — į augštą technologijos 
laipsnį, iš beraščių — į universi
tetinį mokslą ir t.t Bet parapijų 
organizacija pasiliko maždaug to
kia pati, kokią anas atsikėlėUs iš 
numirusių žinojo 1066 m. po 
Kristaus gimimo ...

“Gal būt”, — rašo kun. M. J. 
Cooney, — tai yra geras dalykas. 
Galimas daiktas, kad dabartinė 
parapijos forma — yra ideali”. 
Visdėlto daugelis vyskupų, kuni
gų ir pasauliečių tuo abejoja.

Kas yra parapija?
Parapijos vardą duodame žmo

nių bendruomenei, kuri renkasi 
bažnyčion bendrai garbinti Die
vo — bendrai melstis. Tai šeima 
tėviškoje Augščiausiojo globoje. 
Tai religinė mokykla, kur žmo
gui atskleidžiamas Dievo pasau
lis, tai sakykla, kur skelbiamas 
Dievo žodis. Tai maldos bendruo
menė, besitelkianti aplink kuni
gą, kuris laužo ir dalina Augš
čiausiojo duoną. Taip pat para
pija yra dvasinė gydykla bei dva
sinio peno teikėja ir Dievo žodžio 
skelbėja. Taip bent turėtų būti: 
parapija privalėtų būti dvasinio

Antraštėj iškeltą klausimą ke
lia kun. M. J. Cooney eilėj 
straipsnių, atspausdintų katalikų 
savaitrašty “Our Sunday Visitor”. 
Štai jo mintys.

Parapija — labai sena organi
zacija, kuri tokia pačia ar trupu
ti kitokia forma egzistuojanti 
nuo pat krikščionybės pradžios. 
Dabartinė parapijos forma, su 
mažomis variacijomis, tebesilai
ko nuo pat ankstyvųjų vidurinių 
amžių. Jeigu kaimietis, dar iš Vil
helmo Užkariautojo laikų, atsi
keltų iš kapų ir sugrįžtų Į savo

nutolti nuo savo tiesioginės pa
reigos — skelbti ir nešti Kris
taus žodį į žmonių širdis it jų sie
las. Tėvas Andrew Greeley savo 
knygoje “The Church and the 
Suburbs” rašo, kad katalikai pa
sauliečiai į savo kleboną žiūri 
pirmiausia kaip į administratorių, 
tvarkantį didelį fabriką, arba 
kaip į vedėją kokios nors auklė
jimo institucijos. Į kunigus pava
duotojus — vikarus, pasauliečiai 
žiūri kaip į visokių pramogų pri
žiūrėtojus ir patarėjus įvairiais 
klausimais, o bažnyčia, jų akimis, 
esanti socialinio gyvenimo cent
ras. Klebonas kritikuojamas, kad 
jo parapijoj mokyklos patalpos 
permažos, kad kiti ūkiniai daly
kai netvarkoj, bet labai retai jis 
kritikuojamas už savo dvasinį 
vaidmenį, už perlėtą pažangą nau
joj liturgijoj ir pan. Gi vikaras 
dažnai kaltinamas už nepasirody- 
mą mokyklos futbolo rungtynėse 
ir pan., bet mažai arba visiškai 
jokių priekaištų jam nedaroma 
už perlėtą formavimą apaštališ
kų grupių ar kitų parapijoj pa
galbinių vienetų pastoracijos dar-

Klebonai miestų aplinkoje
Dažnai klebonas eikvoja bran

gų laiką visai ne savo paskirčiai 
todėl, kad iš jo to reikalauja pa
sauliečiai — jo parapijiečiai. Jis 
esąs verčiamas būti visokių pa
reigūnų darbuose, visiškai nesu
sijusiuose su jo tiesioginėmis pa-

(Nukelta į 6 psl.)

Geriausiai pailsėsi!* per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

All r"\ K 11" 8’ Eas* Bay Ostervnie,Z\ Į I I J M f ) r\l r- Cape Cod., Mass., 02655 USA. 
** v I ' 1 ■“ Tel. (Area 617) 428 - 8425.

• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston 24, Mass., USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONE — 
Cape Cod, Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE 
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
{VAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVĘ. — TEL. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai ryto Ud 9 vai. vakaro.

čiau visose srityse daug kokybi
nio atsilikimo, kuris jau atvirai 
spaudoje aptariamas.

L. Diržinskaitė, ministerių ta
rybos pirmininko pavaduotoja, 
pakartotinai švietimo negeroves 
kelia. Ji pasigyrusi švietimo sri
ties laimėjimais, ima aimanuoti 
(“Tiesa, VII.5, Nr. 155): 

šiandien mes turime visas sąlygas, 
kad suaugusieji galėtų derinti darbą 
ir mokymąsi, bet tebėra apie 50 tūks
tančių jaunų (16-29 metų amžiaus) 
žmonių, neturinčių aštuonmečio išsila
vinimo ir nesimokančių. Vilniaus mies
te tokių jaunuolių yra apie 10 tūkstan
čių, Šiauliuose — 4,5 tūkstančio, Uk
mergės rajone 
žai dirbančiųjų mokosi Jurbarko, Tra-i 
kų, Biržų, Utenos, Zarasų, Varėnos ir 
kaikuriuose kituose rajonuose.

Kasmet vis daugiau dirbančiųjų at
eina į vakarines ir neakivaizdines mo
kyklas. šiemet jose mokėsi daugiau 
kaip 68 tūkstančiai žmonių. Tai du ko nemato, nieko nenori žinoti. Ji ne 
kartus daugiau, negu 1960 metais, o'tik neskatina jaunuolių mokytis, bet 
pažiūrėjus į neakivaizdines mokyklas;ir norintiems nesudaro elementariau- 
atskirai — dešimt kartų! Plečiantis * šių sąlygų. Kasmet respublikoje vien 
darbo jaunimo mokyklų tinklui, kartu dėl sistemingų trukdymų iš darbovie- 
sparčiai didinami atitinkami asignavi-' tės pusės vakarines mokyklas meta 
mai. šiemet vakariniam ir neakivaizdi-• 1000—1200 mokinių. Daugelis besimo- 
niam mokymui finansuoti skirta 5,5 kančių darbininkų iš Kauno “Gegužės 
milijono rublių, arba pustrečio karto * Pirmosios”, “Kotono”, “Silvos” ir kitų 
daugiau, negu 1960 metais, ir 3,3 kar-' 
to daugiau, negu 1955 metais.

Darbininkų ir kaimo jaunimo mo
kyklose iki šiol yra daug tokių moks
leivių, kurie, sėkmingai pradėję mo
kytis, neištesi iki galo, dėl vienų ar 
kitų priežasčių meta mokyklą. Taip 
19S4—1965 mokslo metais iš darbo 
mokyklų pasitraukė 16 tūkstančių 
moksleivių. Taip susidarė apie pus
antro milijono rublių vien materiali
nių nuostolių, nekalbant jau apie ki
tus. Ypač daug moksleivių metė vaka-

2,5 tūkstančio. Ma-

Pramonėje blogai, 
žemės ūkyje dar blogiau
Viena ranka kompartijos biuro

kratai skatina mokytis, kita ranka 
— trukdo. Spaudoje rašoma apie 
nepaprastą švietimo pažangą, o 

i gyvenimo tikrovėje kompartijos 
iškirtieji pareigūnai trukdo jau- 

£Į nuoliams mokytis. Leiskime vėl 
,T 'prabilti L. Diržinskaitei, kuri ne

siekia spalvų sutirštinti:
Deja, iki šiol dar daug tokių įmonių 

ir vadovų, cechų meistrų ir viršinin
kų, kurie, išskyrus gamybos planą, nie-

fabrikų negali pasinaudoti įstatymų 
numatytomis lengvatomis.

Buvo patikrinta, kaip auga darbinin
kų išsilavinimas respublikos chemijos 
pramonės įmonėse. Pasirodė, jog maž
daug ketvirtadalis jaunuolių (iki 30 
metų) nebaigę aštuonmetės mokyklos. 
Chemijos pramonės įmonės praėju
siais metais planavo pasiųsti į vakari
nes mokyklas 185 žmones, o mokėsi 
— tik 41. Kauno dirbtinio pluošto ga
mykla ir buitinės chemijos gaminių 
įmonė savo mokymo planuose buvo

jrašę po 30 išleidžiamų mokytis, o mo
kėsi tik po 4 iš kiekvienos įmonės. 
Daug nesimokančio jaunimo yra ir 
Kėdainių chemijos kombinate. Švieti
mo darbuotojai, įmonių, ūkių admi
nistracijos, visuomeninės organizaci
jos turi imtis veiksmingų priemonių, 
kad perspektyviniai darbo jaunimo 
mokymo planai būtų pilnutinai įgyven
dinami.

Ypač daug abejingumo besimokan
čių reikalams sutinkame kaime. Visai 
nesirūpina žemdirbių bendro išsilavi
nimo kėlimu Akmenės rajono Lenino 
vardo kolūkio pirmininkas P. Kontvai- 
nis. Jis atvirai pareiškia: “Man rūpi 
tik ūkio reikalai...” Lyg kolūkiečių 
ateitis būtų ne ūkio reikalas! Panaši 
padėtis to pat rajono “Tarybinės va
gos” kolūkyje. Keturiasdešimt jaunų 
žemdirbių nesimoko vien dėl to, kad 
neturi sąlygų. Iki šiol sunkiai išlei
džiami į pamokas kaimo mechanizato
riai, fermų darbuotojai. Neatsižvelgia
ma į moteris, kurios nori suderinti 
darbą, mokymąsi ir šeimos rūpesčius 
(tai pasakytina ir apie miestą). Kai
mo moksleiviams dažnai tenka toli 
vaikščioti į mokyklą. Po dienos darbo 
ne visiems užtenka ryžto leistis į 7-10 
kilometrų kelionę.

Ypatingai vargsta neakivaizdi
ninkai. Jų apklausos metu paaiš
kėjo daugelis vargu. Neakivaizdi
ninke, studijuojanti jau ketvirtus siart7s“dSžiiiiiu Itndyos“ “kJrid“o- 
metus Vilniaus Pedagoginiame Į 
institute, pareiškė: “Sesijų metu 
teko miegoti vien ant grindų sa
lėse ir sandėliuose, kartais be 
antklodžių, dažnai nevalomose ir 
nekūrenamose patalpose, be sta
lo, be kėdžių, 20-30 dienų nekei
čiamoje patalynėje” (“Komjauni
mo Tiesa”, VI.17, Nr. 119).

Jei Lietuvoje švietimas pakilo, 
reikia dėkoti ne kompartijai, bet 
ryžtingam jaunimui, kuris ir sun
kiausiose sąlygose siekia geresnio 
rytojaus.

DR. PETRAS MAČIULIS

KONSULO PATIRTIS BRAZILIJOJE • •

Lietuviai ža liojo aukso krašte
(Tęsinys iš pr. numerio)

Vyravo italai
Nekalbant apie portugalus, ku- nai kurtis.

rie Brazilijon vykdavo kaip mūsų Tuo metu jau vyko plačiu mas- 
žmonės “į kitos parapijos atlai- tu emigracija ų Brazilijos kavds 
dus”, seniausi imigrantai buvo plantacijas. Mūsų sentikiai sugal- 
italai. Mano laikais S. Paulo mies- vojo pasinaudoti nemokama ke
te iš 1.200.000 gyventojų pusė bu- lione; manė attiksią nesunkiai 
vo italai. Nenuostabu, kad ir pro- darbo prievolę, o vėliau galėsią 
vincijoje daugelis kavos kibti į savo naujai įsigytą žemelę, 
plantacijų savininkai buvo italai, Tartum atsiliepdama į sentikių 
net vadinamas “kavos karalius” sumanymus, žemės pardavimo 
buvo viena signora, turėjusi 11 propagandą varė “Alfos” b-yė, 
milijonų kavos medelių. Kavos fa
zenda iš 2-3 milijonų kavos mede
lių buvo laikoma vidutinio dydžio, 
ir tokių skaičius buvo didžiausias.
Net ir kaikurie anglai, susimetę, 
kaip paprastai, į “corporation” 
turėjo kavos plantacijų S. Paulo 
valstijoje, nors patys jose negyve
no, viską tvarkė jų pastatyti pri
žiūrėtojai.

Anglai telkėsi miestuose
S. Paulo mieste anglai turėjo 

elektros, telefono, susisiekimo 
tramvajais tinklą ir vienintelį ge
ležinkelį į Santos uostą. Tuo ge
ležinkeliu kasdien buvo išvežama 
kava į Santos uostą, įskaitant ir 
šventadienius, po 30.000 maišų 
žalios kavos. Visos prekės at
plukdytos jūrų keliais į S. Paulo, 
buvo gabenamos tuo pačiu gele
žinkeliu. Koncesininkų pelnas sie
kė ligi 16%! Brazilai ilgai griežė 
dantimis, kaip mes Kaune dėl 
belgų elektros stoties koncesijos, 
bet nieko negalėjo padaryti. Pa
galiau sumanė lygiagrečiai, tik ki
toje šlaito pusėje, pastatyti antrą 
geležinkelį, prie kurio dirbo dau
gelis mūsų žmonių. Kadangi dar
bai vyko kalno atšlaitėje, kur, 
prakasant tunelius, pasitaikydavo 
žemės užgriuvimų, pasitaikė mir- 
tinių nelaimių ir lietuviams dar
bininkams net septynis kartus... 
Jų atminimui pagerbti stengiausi 
iš bendrovės gauti sutikimą pava
dinti bent vieną stotį Lietuvos 
vardu, bet jų gražūs pažadai pa
žadais ir pasiliko.

Lietuvos sentikių 
užsimojimas
Po nepasisekusio 18634 m. su

kilimo Lietuvoje caristinė rusu 
valdžia atgabeno iš Rusijos gilu
mos savo žmones, kuriuos įkurdi
no ištremtųjų į Sibirą sukilėlių 
ūkiuose, dvaruose. Lietuvai pasi
skelbus nepriklausoma valstybe, 
tos atimtosios žemės iš kolonistų 
buvo paimtos už tam tikrą nusta
tytą atlyginimą ir perduotos že
mės Fondui, žemės reformos įsta
tymą paskelbus, iš to žemės fon
do žemė buvo dalinama savano
riams, bežemiams ir mažaže
miams. Atgabentieji rusai kolo
nistai, daugiausia sentikiai, grįžti 
į savo protėvių žemę Rusijoj ne
benorėjo. Susiorganizavę į draugi
ją, gautus iš Lietuvos iždo pini
gus pasidėjo į banką Kaune, pla

nuodaihi išvykti į užsienius ir te

tad ir sentikių organizacijos akys 
nukrypo ton pusėn. Išrinkę trijų 
asmenų komisiją žemei užpirkti, 
jie atsiuntė savo žmones apžiūrė
ti, ir jeigu gautų gerų pasiūlų, už
pirkti didesnį žemės plotą, kur ga
lėtų įsikurti visi pareiškę norą iš 
Lietuvos išsikelti.

Gen. Žukausko vaidmuo
Toje sentikių organizacijoje 

garbės nariu buvo atsargos gene
rolas Silvestras Žukauskas. Matyt, 
jam nepatiko sentikių parinktos 
komisijos žmonės, ypač vienas jų. 
Komisijai besirengiant iš S. Paulo 
vykti į Rio de Janeiro susitikti su 
vienu stambiu žemvaldžiu, gaunu 
iš gener. S. Žukausko telegramą, 
prašančią mane pasekti bei patik
rinti tos komisijos darbuotę. Pasi
taikinęs atostogaujantį gen. T. 
Daukantą, pasistengiau pasimaty
ti su buvusiu prancūzų garbės 
konsulu Belorizonte Mr. Brifault, 
kuris, pasirodo, per savo agentus 
buvo pasiūlęs ir tai komisijai pa
rodęs didžiulius žemės plotus Mi
nas Gerais valstijoje, 300 km ats
tu nuo Belorizonte. Jis pakvietė 
mus vykti su juo ir savo akimis 
pamatyti, ką jis pasiūlė komisijai. 
Iš Rio de Janeiro geležinkeliu te
ko važiuoti 750 km iki Balorizon- 
te, o iš tenai buvo jau visai “ne
betoli” — tik dar 300 km į vaka
rus. Tai buvo jo parduodamoji že
mė, kurią jis gavo iš Minas Gerais 
valstijos vyriausybės kaip dovaną 
už jo tarpininkavimą gauti Pran
cūzijoje paskolą. Mes neturėjo
me pagrindo jo pasisakymo tikru
mu netikėti. P. Brifault, matyt, 
kaip viengungis, buvo nusprendęs 
senatvėje grįžti Prancūzijon, ir 
norėjo parduoti tuos žemės plotus

Per naktį iš Rio nudundėję į 
Belorizonte, rytojaus dieną išvy
kome į tos žemės apžvalgas su pa
čiu savininku. Pervažiavome For- 
duku per gana pakilioje plokštu
moje stambiais krūmais apaugu
sią žemę, kuri jokios kultūros dar 
nebuvo mačiusi, o jei tokia kadai
se ir buvo — išnyko, o mūsų lan
kymosi metu vietomis vaikščiojo 
po nedideli pulkelį karvių, kurių 
skaičiaus nė pats savininkas neži
nojo. P. Brifault sakė, kad per jo 
žemę tekančiame upelyje esą ga
lima rasti šiek tiek aukso, deiman- 
tukų, o rausvos spalvos marmuro 
— per du tris kastuvo dūrius po- 
siekti, ir nors vežimais vežkis... Jo

Pakistan ui gresia vidaus karas
Vos spėjo baigtis Pakistano ka- kad 70% valstybės tarnautojų ir 

ras su Indija dėl Kašmiro, o jau 90% karininkų yra ateiviai iš va-

vakarų Pakistano. Tas dvi Pakis- tojai sudaro 55% bendro Pakis
tano sritis vieną nuo kitos skiria, tano gyventojų skaičiaus, vadina- 
Indijos teritorija, kuri yra lyg ko-: si, didesnė Pakistano gyventojų 
ridorius, tūkstančio mylių ilgio, pusė yra rytiečiai, bengalai. Be 
Rytų Pakistanas seniau buvo va-to, rytų Pakistanas jaučiasi izo- 
dinamas Bengalija. Toje Pakista-; liuotas ir neginamas, pvz. per pas- 
no dalyje kalbama bengališkai, o Į tarąjį Indijos ir Pakistano karą 
vakarų Pakistanas turi ne vieną; buvo ginamas tik vienos divizi- 
kalbą, bet daug kalbų bei tarmių? jos, kai vakarų Pakistaną gynė

Didžiausias miestas rytų Pakis- 8. Iš viso Pakistanas turi 9 divizi- 
tane yra Dacca, kuris neseniai jas. Svarbiausia politinė partija 
buvo riaušių ir smurto scena: par- rytų Pakistane yra Awani Lyga, 
duotuvės buvo plėšiamos, trauki- ir ji rado, kad jau atėjęs laikas 
niai verčiami nuo bėgių, automo- ■ veikti.
biliai apmėtomi akmenimis ir pa- Awani partijai vadovauja pui- 
degami, jų padangos perpjauna- į kus kalbėtojas šeikas Mujibur 
mos. Viename riaušininkų susidū- į Rahman. Ta partija išdirbo 6
rime su policija Dacca mieste 4 
demonstrantai buvo nukauti, o 
kiti 7 žuvo atakuodami policijos 
būstinę.
-J.au 10 metų, kai rytų Pakista

nas prašosi platesnės autonomi
jos, bet vakarų Pakistanas neat
kreipė į tai dėmesio. Pagaliau ry- 
tinių pakistaniečių vadai nutarė 
veikti: paskelbė generalinį 24 va
landų streiką, kurio tikslas — 
paremti jų politinius reikalavi
mus, siekiančius rytų Pakistanui 
nepriklausomybės nuo vakarų Pa
kistano.

Būdamos viena nuo antros at-

riumi”, tos dvi Pakistano dalys 
turi tik vieną jungti — islamo re
ligiją.

Vakarų Pakistanas yra sauso 
ir karšto klimato kraštas, mora
liškai puritoniškas, karingos pri
gimties ir daugiakalbis. Rytų Pa
kistanas yra daugiau orientališ- 
kas, vienkalbis, jo klimatas taip 
pat karštas, bet drėgnas, todėl jo 
augmenija turtinga, jo laukai ža
liuoja; jokių dykumų rytų Pakis
tane nėra. Jo gyventojai žemesnio 
ūgio, negu vakarų pakistaniečiai, 
ramesnio, taikingesnio charakte
rio.

Rytų Pakistanas skundžiasi,

žemę išilgai kirto geležinkelio li
nija su keturiomis stotelėmis 62 
km atstume nuo Diamantinos 
miestuko, kur kadaise buvo kasa
mi deimantai.

Atidengė kortas
Besidairydami p. Brifault fa

zendoje, kuri savo dydžiu net gal 
didesnė už Rokiškio apskritį, su
laukėm pavakarių, todėl nakvynei 
apsistojom Diamantinoj — mies
telyje su apie 6.000 gyventojų ir 
šešiomis bažnyčiomis, kurias esą 
pastatę anie prieš keliasdešimt 
metų deimantų jieškotojai. Kitą 
dieną grįžome į Belorizonte ir be
sikalbėdami iš savininko lūpų pa
tyrėme, kad sentikių komisija 
prie žemės kainos pareikalavusi 
ne 10% komiso, bet net 30%! Jis 
labai* nustebęs, tačiau jam esą 
svarbu tą žemę parduoti, tad ir 
tokį neįprastinį komisą priėmęs...

Padėkoję p. Brifault už jo atvi
rą informaciją, grįžome į S. Pau
lo, o iš tenai telegrafavau gen. S. 
Žukauskui, kad kol iš manęs ne
gaus tuo reikalu pranešimo, Kau
ne jokių įsipareigojimų nedarytų.

Savaime aišku, kad komisijos 
nariai iš to nepasipelnė, priešin
gai — susilaukė papeikimo. Aš gi 
savo ruožtu visai netikėtai Kaune 
įsigijau generolo Silvestro Žu
kausko asmenyje didelį draugą, 
kuris, kaip vėliau patyriau, nie
kam neleisdavo manęs minėt blo
gu žodžiu.

Apie tai užsiminus, tenka trum
pai pažymėt, kad įvairiausių skun
dų prieš mane buvo tiek, kad dr. 
D. Zaunius išsitaręs: jei mes visus 
tuos skundus laikytume rimtais, 
tai S. Pauly konsulus reikėtų kai
talioti kas du mėnesiai!..

T. Daukantą palydėjęs iki San
tos uosto, grįžau prie įvairių pra
nešimų ruošimo. O pranešti buvo 
kas, nekalbant apie bendrąjį pus
metinį pranešimą apie konsulato 
veiklą.

Telegrama iš Kauno
Nė nepasijutom, kaip 

gruodis. Tik pirmą kartą
gyvenime tai buvo ne šaltos žie
mos gruodis, bet karšto pavasario 
mėnuo Brazilijoj. Be jokio įspė
jimo gavau iš Kauno telegrafu 
įsakymą vykti į Buenos Aires 
Argentinon “šešiom savaitėm” 
pavaduoti išvykstančio atostogų 
konsulo Jono Skinkio. O, jei, gir
di, pats negalėtum, tai pasiųsk sa
vo sekretorių. J. Gaurilius buvo 
man patikimas žmogus, bet jo sek- 
retoriavimas S. Paulo konsulate 
tebuvo iš viso jo pirma tarnybos 
vieta užsienyje. Per keturis mė
nesius čia jis jau buvo įsitraukęs 
į darbo rutiną, galėjo orientuotis. 
Argentina nė man nebuvo pažįsta
ma, bet S. Paulo man jau buvo 
ketvirta vieta užsienio tarnyboje, 
todėl į Buenos • Aires išvykau

atėjo 
mano

punktų programą, siekiančią au
tonomijos savo kraštui visose gy
venimo srityse, išskyrus karinę 
sritį ir užsienio politiką. Pats par
tijos vadas pradėjo keliauti po 
•kraštą su prakalbomis, prašyda
mas gyventojų pritarimo ir para
mos, bet federalinė valdžia Rah- 
maną ir 20 kitų tos partijos va
dų suėmė. Partija suorganizavo 
generalinį streiką kaip protesto 
pareiškimą.

šiuo metu abu Pakistanai ren
giasi kovai, matuoja, lygina savo 
pajėgumą. “Kova bus sunki”, — 
pasakė Dacca advokatas Syed-Za- 
hiruddin, minėtos partijos gene
ralinis sekretorius, o Pakistano 
prezidentas Ayub lygino dabarti
nę įtampą su įtampa JAV prieš 
pilietinį karą Lincolnui preziden
taujant. Ayub įspėjo: “Jei bus 
'reikalinga, prabilsime jėgos kal
ba!” Bet jėgų pasiuntimas per to
kį ilgą ir platų koridorių, per In
dijos teritoriją, nėra lengvas. Ry
tų Pakistanas gyventojų skaičiu
mi didesnis už vakarų, o be to, 
daug priklausytų nuo Indijos sim
patijų. Jei Indija rastų, kad jos 
interesams patogesnės dvi Pakis
tano nepriklausomos valstybės, 
tai Ayubo grasinimas būtų tuš
čias. J. Gbs.

Ar švedai vėl išduos juos?
I kad pabaltiečiai turi patys daryti 
sovietų pasiuntinybėje žygių dėl 
sovietų pilietybės panaikinimo. 
Tai reiškia, pastebi laikraštis, kad 
kiekvienas turi pirma priimti šios 
pilietybės tolimesnę egzistenciją 
ir sovietų įstaigoms suteikti apie 
save smulkiausių žinių. Laikraš
tis reiškia abejonę, kad' bent vie-

“Pabaltiečiai stato Švediją į 
keblią padėtį”, tokia antrašte iš
spausdino Main z e leidžiamas 
dienraštis “AĮlgemeine Zeitung” 
birželio 6 d. laidoje savo kores
pondento Skandinavijoje straips
nį. Jame rašoma, kad busimasis 
sovietinio ministerio pirmininko 
Kosygino lankymasis Švedijoj me-itis reiškia abejonę, kad.'bent vie
ta jau savo šešėlį į priekį, švedi- j nas rytų pabėgėlis rizikuos leistis 
jos užsienio reikalų ministeris į tokį žygį.
Nilssonas jau pareiškė, kad 30.- Iš Švedijoj esančių 30.000 es- 
000 pabaltiečių, kurie antrojo pa- tų, latvių ir lietuvių 28.000 jau 
saulinio karo metu pabėgo į Šve- seniai yra Švedijos piliečiai. Dau- 
diją, laikomi ir toliau sovietų pi- geliui jų sūnų, kurie yra čia gi- 
liečiais. Atsikratymas tos piliety-1 mę ir atitarnavę švedų kariuome- 
bės galimas tik su sovietinių įstai-j nėję, susidaro dabar teorinė gali- 
gų sutikimu, šis pareiškimas pa-'mybė, kad jie gali būti pašaukti 
baltiečių, o taip pat ir kitų rytų! į sovietų kariuomenę.
Europos pabėgėlių tarpe sukėlė! Pabaltiečiai ir tūkstančiai kitų 
didelį nerimą. Laukiama, kad ar- rytų pabėgėlių, kurie jau daug 
timiausių savaičių bėgyje tūkstan- metų' gyvena Švedijoj ir čia sau- 
čiai iš jų reikalaus Švedijos vy- giai jautėsi, staiga pasijuto atsi- 
riausybę peržiūrėti savo laikyse
na. V

Pradžią šiam staigiam paaštrė
jimui davė vieno Švedijoj gimu
sio pabaltiečio pašaukimas į 
sovietų armiją, nors jo tėvas ir 
jis pats jau daug metų yra Švedi
jos piliečiai. Keletą vengrų pabė
gėlių, kurie, laikydami save šve
dų piliečiais, apsilankė Vengrijoj, 
ištiko toks pat likimas.

Švedų konservatorių partijos 
vadas Holmbergas parlamente 
pareikalavo užsienių reikalų mi
nister}, kad jis Kosygino lanky
mosi metu šį “dvigubos piliety
bės” klausimą su juo aptartų ir 
atleistų šiuos pabėgėlius nuo ry
tų valstybių pilietybės (apie ku
rią jie patys neturi jokio suprati
mo). Torstenas Nilssonas tokią 
intervenciją atmetė ir pareiškė,

pats su žmona.

lš Švedijoj esančių 30.000 es-

dūrę labai neramioje padėtyje. 
Laikraštis klausia, ar pabėgėliai 
iš Lenkijos, Vengrijos, Jugoslavi
jos ir Čekoslovakijos vis dar te
bėra ankstyvesniųjų kraštų pilie
čiai. Dėl tautinių 'mažumų Įjungi
mo klausimo jau ilgesnis laikas 
esama nuomonių skirtumo Švedi
joj. Ar šis Nilsšono pareiškimas 
yra ženklas, kad pageidaujama, ■ 
jog jie išemigruotų? Jeigu taip, 
tai kur šie, daugiausia jau seni 
žmonės, turi emigruoti? Atgal Į 
Estiją, Latviją ir Lenkiją? — 
baigdamas klausia laikraštis.

Nuo savęs dar reikėtų pridur
ti, kad Švedija buvo vienintelė 
demokratinė valstybė, kuri savo 
metu prievarta grąžino pabaltie- 
čius į Sovietų Sąjungą. Taigi ir 
dabar iš jos galima visko tikėtis 
ir laukti, zv “Europos Lietuvis”, 
Nr. 26

PRAŠO PRATĘSTI TERMINĄ
Ontario provincija oficialiai pa

prašė federalinę valdžią pratęsti 
terminą paduoti prašymams, pa
gal kuriuos turistai bei kiti asme
nys galėtų pastoviai apsigyventi 
Kanadoje. Kaip žinome, šis ter
minas yra liepos 25 d. Ontario pi
lietybės ministeris J. Yaremko 
savo telegrama federaliniam imi-

gracijos ministerial Jean Mar 
chand prašo ne tik pratęsti ter
miną keliems mėnesiams, bet taip 
pat ir sušvelninti kai kurias są
lygas, pavyzdžiui — dėl darbo tu
rėjimo. Kai kurie iš turistų darbo 
neturi ne dėl to, kad negalėtų jo 
gauti, bet tik todėl, kad tebesi- 
svečiuoja pas gimines arba yra 
per jauni dirbti.

Buenos Aires
Kadangi atsitiktinai man vieton 

“šešių savaičių” B. Aires teko iš
būti virš pusės metų, tai į mano 
darbuotę P. Amerikoje įsiterpia 
ir Argentina.

Argentinon mes išplaukėm iš 
Santos uosto gruodžio 29 d., o Bu
enos Aires pasiekėm N. Metų vi
dudienį. Pakeliui laivas keliom 
valandom buvo sustojęs Urugva
jaus sostinėje Montevideo atvežtų 
iš anapus Atlanto keleivių išlai
pinti.

Tarsi rankos alkūnę apsukęs, 
likusią šešių valandų kelionės dalį

upe. Kadangi okeaniniai laivai tu
ri gilią grimzlę, o upių ištakose vi
suomet prisirenka iš augštupio 
daug atneštos žemės, tai ir lėtai 
laivui slenkant varikliai išjudina 
iš pat dugno maurą, palikdami 
drumzliną vandens juostą. Ilgiau 
pasižiūrėjus, susidaro įspūdis, lyg 
laivas tučtuojau įsiraus į upės 
niaurotą dugną. Taigi, atrodo, ne- 
taip jau poetiškai “Sul mare luci- 
ca l’astro d’argento”, kaip dainuo
ja Neapoly jūreiviai... La Platos 
ištaka gana plati, anapus upės 
krantas jau Argentinos žemėje 
sunkiai teįžiūrimas, tartum kokia 
pilkšva juosta.

(Bus daugiau)



jaunimo dienos Čikagoje
(Tęsinys iŠ pr. numerio)

Žvilgsnis | pavergtą Lietuvą, 
St Lozoraičio jr. paskaitos sant
rauka.

Konstatavęs, kad mūsų kartai 
istorija sudarė išimtinas sąlygas 
išbandyti savo jėgas, prelegentas 
perėjo prie aktualaus ryšių su 
Lietuva klausimo. Konstatavo, 
kad atatinkamomis sąlygomis 
vykstą ryšiai yra naudingi ir Lie
tuvoje pasitikusiems ir čia esan
tiems, prelegentas nurodė šias 
būtinas sąlygas: a. tokie ryšiai ne
turi būti suprasti kaip krašto oku
pacijos pripažinimas, b. turi stip
rinti tautos atsparumą,, c. nesilp
ninti už Lietuvos nepriklausomy
bę kovojančio užsienio. Oficialus 
kultūrinis bendradarbiavimas — 
nenaudingas, nes veda prie Lietu
vos okupacijos pripažinimo. Be 
to, ardo vienybę mūsų tarpe.

kad nepatektų į pinkles, b. neva
žiuoti pagal oficialius kvietimus, 
c. nevažiuoti išeivijos veikėjams.

Dėl atvykstančiųjų priėmimo. 
Juos priimti su apdairumu. Ne
rengti viešų priėmimų, kurie ir 
gerą lietuvį gali pastatyti į keblią 
padėtį. Geriausias dalykas yra 
privatūs susitikimai ne tide mūsų 
pačių pasiinformavimui, kiek sve
čių painformavimui apie tai, kas 
pas mus darosi. Apskritai imant, 
ši paskaita buvo tikrai gerai po- 
ruošta ir gražiai perduota.

Simpozijumas “Lietuvos ir 
Rytų Europos padėtis”

sekė St. Lozoraičio paskaitą. Jo 
oficialūs dalyviai buvo R. Gražu
lis, A. Idzelis, dr. J. Šmulkštys,

dr. B. Mačiuika, dr. T. Remeikis 
ir moderatorius prof. dr. V. Var
dys. šiame simpozijume dar kar
tą buvo peržvelgti St. Lozoraičio 
teigimai. Be to, iškilo visa eilė 
naujų klausimų, kaip pavyzdžiui, 
ar siekti Lietuvai satelito statuso, 
jei susidarytų galimybės tokį sta
tusą gauti. Po kelias valandas tru
kusių diskusijų pritarta St. Lozo
raičio tezėms, o satelito statuso 
klausimas liko atviras, moderato
riui prof. Vardžiui reziumavus, 
kad mūsų galutinis tikslas yra 
Nepriklausoma Lietuva, kurios 
negalime atsisakyti, tačiau kelių į 
nepriklausomybę vedančių gali 
būti įvairių, ir juos tenka rinktis 
atsižvelgiant į bendrąją padėtį.

$ * $

Įspūdžiai iš 3-sios dainų šventės Čikagoje
Pereidamas prie bendradarbia

vimo būdų, prelegentas pabrėžė, 
kad geriausias būdas yra radijas. 
To dėliai i radijo transliacijas 
reikėtų kreipti žymiai daugiau dė
mesio/skiriant tam reikalui dau
giau lėšų ir parenkant tam darbui 
pajėgiausius žmones. Kita stipri 
priemonė yra spauda. Nors jos 
okupantas ir neįsileidžia, tačiau 
privačiais keliais vieną kitą daly
ką persiųsti galima, ir tą reikėtų 
daryti. Lietuvoje laisvoji spauda 
labai pageidaujama.

Dėl asmenų kelionių — jos ga
limos tik su sąlygomis, o tos są
lygos būtų: a. važiuojantis turi 
būti gerai orientuotas žmogus,

Dainų šventės išvakarėse, šeš
tadienį, pradėjo rinktis choristai 
iš artimų ir tolimų vietovių, net 
Kanados, į didžiulį amfiteatrą ge
neralinei repeticijai. Visų nuotai
ka puiki, nes rytdiena čia pat. 
Prasideda repeticijos." Diriguoja 
po keletą dainų mūsų žinomieji 
dirigentai. Bet vyksta kažkaip ne
sklandžiai: tuščioj salėj skamba 
šimtai aidų, kas ir trukdo choris
tams repetuoti. Dirigentai bando 
palaikyti ryšį su choristais mik
rofonais, bet ir tie neveikia gerai. 
O jei ir veikia, tai šaukia garsiai, 
su aidais - nebegalima net supras-

Jaunimo kongrese šoka jauni ir seni

ti kokia kalba. Laimė, kad salė 
šaldoma, nes lauke šutina, kaip 
pečiuj. Dalis tautiečių “vėsinasį” 
čia pat prie bufeto alum ar kitais 
gėrimais. Savaime aišku, didesnis 
skaičius žmonių sudaro bičių spie
čiaus triukšmą, kuris mums cho 
ristams irgi nepalengvino. Taip 
maždaug parepetavę, sekančią 
dieną vėl ten pat. Bet dabar bu
vo pilna žmonių. Malonus jaus
mas kutena širdį — tiek daug lie
tuvių susirinkta. Po oficialios da
lies (pristatymo garbės svečių ir 
parado) prasidėjo pati dainų šven
tė. Neužmirštamą įspūdį paliks 
tiems choristams, kurie turėjo 
laimės būti ten, dainuojant tokiai 
masei choristų mūsų lietuviškas 
dainas. Dainavimo nesklandumų 
buvo ir dabar. Ar publika paste
bėjo, ar ne, sunku pasakyti. Cho
ristuose buvo jaučiamas tam tik
ras netikrumas, nepilnas pasiruo
šimas. Kai kurios dainos nepada
rė gilesnio įspūdžio — buvo su
gaištas tik laikas jas besimoki
nant. Dar vienas minusas: tokiose 
šventėse, laike dainavimo turėtų 
būti visiška tyla. Gan didelis tau
tiečių skaičius ir vėl “vėsinosi” 
gale salės. Jie ne tik kad nesekė 
dainavimo, bet bendru ūžėsiu 
trukdė kitiems klausytis. Tačiau 
apskritai paėmus, 3-ji Dainų 
Šventė pasižymėjo gražiu organi
zuotumu. C. Horistas

Religinio kongreso programa Vašingtone
Šeštadienį, rugsėjo 3 d.

8 vai. — registracija The Stat
ler Hilton viešbuty, 16th and K 
Streets;

12 vai. — lietuvių spaudos pa
rodos atidarymas;

1 vai. p.p;, — LRK Federaci
jos Kongresas;

2 vai. P P-— KV seimas;
5 vai. — dalyvavimas Šiluvos 

šv. Marijos koplyčios altoriaus 
konsekracijos pamaldose;

8 vai. — muzikos - literatūros 
vakaras Statler Hilton pokylių sa
lėje..

Sekmadienį, rugsėjo 4 d.
10 vai. — masinis Pabaltijo 

tautų susirinkimas (planuojamas);
2 vai. p.p. — dalyvavimas Šilu

vos Šv. Marijos koplyčios dedika
cijos pamaldose;

5 vai. — manifestacija (iškil
mingas posėdis) Kat. Universiteto 
auditorijoje. Kalba J.E. vysk. Pr. 
Brazys, MIC, tema “Mūsų parei
gos persekiojamai Lietuvai”;

8 vai. — iškilmingas banketas, 
muzikinė programa, kalbos.

3. “Pašaukimai ir lietuviai”, va
dovauja prel. V. Balčiūnas;
4. Jaunimo posėdis — vadovauja 
ateitininkai studentai,

12 vai.. — lietuvių religinės 
šventės užbaiga — kalba J.E. 
vysk. V. Brizgys — “Pasauliečių 
apaštalavimas”.

Posėdžiu išvados.• • •
Lietuvių Religiniam Kongresui 

Rengti Komiteto iždininkas jau 
gavo pirmuosius 5.000 kongreso 
ženklelių^ Jie yra tautinių spalvų, 
lyg Lietuvos vėliavos gėlė, ku
rios raudonam dugne yra Merge
lės Marijos apsireiškimas Šiluvo
je paveikslas, po juo įrašas “Ši
luva — 1608”. Ženklelio žalioje 
juostoje įrašas: Liet. Religinis 
Kongresas Washington, D.C., 
1966.
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VILNIEČIŲ ŽODIS VISUOMENEI
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun- ir kad turimos medžiagos dar ne

gos Centro Vaidybos plenumo posė
dis Įvyko Čikagoje š.m. liepos mėn.
2 d. Pateikiame tris posėdžio metu 
priimtas rezoliucijas. RED.

Centro Valdybos plenumas, iš
klausęs pranešimus apie Vatika
no išleistą lenkų krikščionybės 
1000 metų sukakties proga 50 li
rų pašto ženklą, kuriame drauge 
su Lenkijos karaliene Jadvyga ir 
Krokuvos miestu įdėtas Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motinos pa
veikslas, kaip Lenkijos valstybės 
simbolis, ir susipažinęs su Centro 
Valdybos pranešimu, rašytu š.m. 
gegužės 28 d. VLIKo Tarybai 
apie Vatikano poziciją Vilniaus 
politinės padėties reikalu, rado, 
kad Lietuvos sostinės Vilniaus ir 
lietuvių tautos dvasinio įkvėpimo 
šaltinio Aušros Vartų Dievo Mo
tinos sutapatinimas su Lenkijos 
krikščionybės tūkstantmečiu įžei
džia lietuvių tautos jausmus bei 
savigarbą.

Tad kreipdamasis į visus lietu
vius ir lietuviškąsias organizaci
jas, plenumas skatina rašyti pro
testo pareiškimus Vatikano Vals
tybės Sekretoriui Jo Eminencijai 
kardinolui Amleto Giovanni Ci-

pakanka etninei ribai nustatyti 
bei integralumui išsaugoti.

Tad kreipiamės šiuo taip svar
biu tautos reikalu į visus pasaulio 
lietuvius, turinčius bet kokią su 
Rytų Lietuv. Sienoms Studijuoti 
medžiagą arba žinančius apie to
kios medžiagos šaltinius, ir pra
šome medžiagą siųsti ar pranešti 
Rytų Lietuvos Sienoms Studijuo
ti Komisijos pirmininkui Stasiui 
Lazdiniui, 1192 E. 87th St., Cleve
land, Ohio 44168, U.S.A.

III
Centro Valdybos plenumas 

sveikina brolius Mazlietuvius, ku
rie tuo pačiu metu svarstė savo 
veiklos reikalus Čikagoje.

Mūsų bendras siekis, visų lietu
viškų žemių apjungimas Laisvoje 
Nepriklausomoje Lietuvoje, te- 
jungia mus dar stipriau šiame kil
niame darbe.

VKLS Centro Valdybos 
plenumas

AUŠROS VARTŲ MARIJA
. Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun

ga, papildydama savo atsišauki
mą spaudoje, praneša, kad nuo
stabiu būdu patekęs į laisvąjį pa
saulį Sibiro tremty sukurtasis vil
niečio tremtinio Aušros Vartų

Pirmadienį, rugsėjo 5 d. 
(Labor Day)

9 vai. — šv. Mišios Šiluvos Šv. 
Marijos koplyčioje;

10 vai. — posėdžiai Statler 
Hilton:
1. Vargonininkų Sąjungos ir mu
ziku seimas; „ '. '
2. Lietuvių moterų simpoziumas 
— “Religija ir tautiškumas mo
ters gyvenime”, vadovauja dr. A. 
Šlepetytė-Jannace;

Dariaus ir Girėno 
atgarsiai

Šiemet sukako trisdešimt treji 
metai didžiajam Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydžiui, kurį 
jie savo neužmirštamam testa
mente skyrė Jaunajai Lietuvai. 
Sėkmingai įveikę šaltųjų Atlanto 
bangų grėsmę, dėl nuovargio ir 
altimetro klaidos jie suglaudė 
sparnus Soldino pušų tankmėje, 
600 kilometrų atstume nuo tėvy
nės.

Galutinius planus įamžinti šių 
drąsiųjų lietuvių tautos sūnų at
minimui sutrukdė atūžusi karo 
audra. Pokario metais “Lituani-

---------- - . .. niecio utinumu nubiųa vaitu 
cognani, kartu prašant išlyginti žarijos paveikslas yra pavestas 
lietuvių tautai padarytą skriaudą. lietū<ų Tėvų jėzuitų globai eika.

II goję, kur paveikslui žadama
Centro Valdybos plenumas, iš-'įrengti religinio kulto atitinkama 

klausęs Rytų Lietuvos Sienoms; vieta.
Studijuoti Komisijos pranešimą Į Tuo pačiu dėkojame visiems į 
apie turima medžiaga ir apie atsi- i mūsų atsišaukimą atsiliepusiems 
radusį reikalą nustatyti Lietuvos -ir savo nuomones bei pageidavi- 
ętnografines sienas rytuose, rado, Į mus išreiškusiems.
kad darbas yra didžiai atsakingas i VKLS Centro aldyba

Iš ’’Dainavos šalies jaunų žmonių padavimu”
(tąsa iš pereito numerio),
Iš birželio 25 d. numerio 

MŪSŲ TIKSLAS
Negailestinga karo audra mus 

privertė pasitraukti iš gimtosios 
žemės. Besiblaškydami svetimo
joj, slegiami sunkios naštos ir 
vargų, mes nekartą puolam į ne
viltį ir apatiją, belaukdami atmai
nų, grįžimo į savąjį kampą.

Taigi, mūsų dabartinis tikslas 
yra ryžtingai pakelti visus smū
gius ir bandymus ir tinkamai pa
siruošti savo valstybės atstaty
mui. Nuo mūsų pasiruošimo atei
čiai priklausys tautos pakilimas 
iš vergijos ir vieta, kurią ji už
ims laisvųjų tautų tarpe.

Jaunime, tautos atžalyne ir vil
tie, budėk, kad, atėjus lemiamai 
valandai, galėtum stoti kovon ir 
ją laimėti! Aldona Volungė

★ ★ *

Australai ir amerikiečiai
Dainavos stovykloje pastebėta, 

kad kai susieina amerikiečiai ir 
australai, jie kalba ne lietuviškai, 
bet angliškai, nes ir vieniems, ir 
kitiems labai įdomūs skirtingi jų 
gyvenamųjų kraštų akcentai. 
Toks nuvertinimas lietuvių kal
bos ir jos išblėsimas mūsų rinkti
nio jaunimo tarpe blogai atsilie
pia į tautos ateities sveikatą, nes 
juk kalba yra pagrindinis kultū
ros reiškinys.

★ ★ ★

Studijų Savaitės vadovo 
kalbos ištraukos

“Taip turėjo būti: į Studijų Sa
vaitę atvažiuoja grietinėlė, — i 
prieškongresinę stovyklą — jau 
sviestas, o į kongresą — sūris.”

“Rytoj bus sunki diena, tai 
mergaitėms reikia rimtos vado
vės. Ar yra kraštas, kuris turi 
.rimtą mergaitę?”

“Rytoj kelsimės valandą vė
liau ... tie, kurie keliasi...”

★ * ★

Pesimizmas ir optimizmas
Nugirstas pesimistiškas ir labai 

retas nusiskundimas: “Šią savaitę 
nusivyliau vadovais.”

Gautas ir atsakymas: “Nusivy
limas nėra tragedija. Gerbtini tie 
asmenys, kurie net ir nusivylę ga
li tęsti darbą, užpildyti spragas, 
teikti jėgos ir paramos ten, kur 
jos trūksta, žmonės visi yra silp
ni, netobuli, netgi ir jūsų vadovai. 
Nusivylimas tik maitina nusivyli
mą ir vaisių neatneša.”

baugumas yra kitokios nuomo
nės — jie jaučia, kad yra daug 
jaunu žmonių, kurie moka orga
nizuoti, nebijo atsakomybės. Mū
sų ši savaitė tai parodė, nes daug 
nuveikta, daug padaryta jaunimo 
jėgomis. Mūsų tarpe tikrai yra gy
va lietuviška dvasia. Vien dėl šios

patirties buvo verta atvažiuoti, 
planuoti, dirbti ir linksmintis.

★ ★ ★

Amerikietis Austrijoj
Atvažiavo kartą amerikietis į 

Austriją. Norėjo pagyventi kaip 
tikras austras. Susi j ieškojo po 
daugelio vargų kalnų pakampėj 
kuklų, mažutį viešbutį. Klausia, 
kiek kainuoja nakvynė.

— Turime kambarių už du-tris 
dolerius, — atsako šeimininkas.

— O koks skirtumas tarp piges
nio ir brangesnio?— klausia ame
rikietis. -

— Kambarys už tris dolerius 
turi pelių spąstus, o kituose nėra.

Paėmė amerikietis kambarį su 
spąstais. Vėliau užsimanė aust
riškai pavalgyti. Žiūri į kortelę — 
kopūstai su dešrelėm po penkias
dešimt centų ir po aštuoniasde
šimt.

— Koks skirtumas tarp tų pa
čių valgių?

— Kopūstam su dešrelėm po 
aštuoniasdešimt centų pridedam 
pagaląstą peilį.

Kitą dieną amerikietis norėjo 
keliauti į kalnus ir paklausė vieti
nį ūkininką:

— Kur yra lengvas kelias įkop
ti į šį kalną?

Ūkininkas pažiūrėjo į ameri
kietį nuo galvos iki batų, pakratė 
galvą ir tarė:

— Eik per tą pievą iki tos kop
lytėlės, pasuk i kairę iki ežerėlio, 
tada truputį į dešinę, paskui vėl 
į kairę, kol atrasi šunkelį mėšlu 
apdrabstytą. Juo ir kop į kalnus. 
Jei mano avinai tuo keliu eina, tai 
ir tau nieko, negalės atsitikti.

Kitą dieną amerikietis nuėjo į 
restoraną ir norėjo amerikietiškai 
pavalgyti. Sumokėjo kelis dole
rius ir Tirolio atminimui pasiėmė 
valgiaraščio kortelę. Aerodrome, 
kai tikrino kelionės popierius, per 
klaidą padavė tą valgiaraščio kor
telę.

Muitininkas skaito: “Kiaulės 
galva” — pasižiūri į amerikietį. 
“Jaučio liežuvis” — vėl pasižiūri 
į amerikietį. “Kimštas kalakutas, 
viščiuko kulšis ...” Muitininkas 
dar kartą kritiškai pasižiūri į 
amerikieti, paduoda jam kortelę 
ir sako:

— Viskas tvarkoj, galite eiti!
★ ★ ★

Spyglys
Turime daktarų stovykloje ir 

ir slaugę, ir šiaip nusimanančių, 
bet nuo persivalgymo, brolau, 
neturime vaistų ...

Aplinkai jautrus klausimas: ko
dėl stovykloje mergaitės daugiau 
rūko, negu berniukai?

Siūloma pagaminti specialius 
atžymėsimo ženklus tiems, kurie 
iš pasiaukojimo mūsų reikalui

paskutinį semestrą neišlaikė eg
zaminų arba jų visai nelaikė.

Giedrė Rinkūnaitė negali prisi
dėti prie juokų skyriaus, nes ji 
užkimus...

Jei kas norite tinkamai suburti 
lietuvius, nukreipkite akis į šiau
rę. Kanada turi atsakymą — ten 
ir jaunieji įeina į valdžią.

* * ★
Iš birželio 26 d. numerio 

Vedamasis
Studijų Savaitė baigiasi ir 

prieškongresinė stovykla praside
da. Abi stovyklos yra svajonė, ku
ria tik jaunieji gali gyventi. Kas 
kitas išdrįstų, kas kitas tiek daug 
rizikuotų!

Stovykla jau seniai planuoja
ma. Rytiniame Amerikos pakraš- 

: tyje vyko daug pasitarimų, disku
sijų ir t.t. Daug laiko, jėgų buvo 
paaukota. Bet nei tai, nei niekas 
kitas neužtikrina, kad prieškon
gresinė stovykla pasiseks. Reikia 
tik pastovyklių vieno apsileidimo, 
kurios nors grupės vienos kvailys
tės ar net vieno asmens neatsa
kingumo, kad prieškongresinė 
stovykla paliktų dalyviams ir ją 
spaudoj sekantiems nekokį, o gal 
net ir labai neigiamą atsiminimą.

Ta proga norisi priminti, kad 
šios stovyklos vadovybė nėra jau
na vien tik dvasia. Ji tikrai yra 
jauna — metais, patirtimi ir dva
sia. Ta vadovybė yra iš mūsų pa
čių tarpo — ją sudaro mūsų drau
gai, broliai ir seserys, mūsų orga
nizacijų nariai. Mes turime eiti 
kartu su jais, juos savo ištikimu
mu ir elgesiu.

ši stovykla yra istorinė. Gal 
panašių bus daugiau ateity, bet 
praeity tremtyje nėra buvę. Jos 
likimas priklauso nuo kiekvieno 
iš mūsų.

Šiandien teko matyti kaip tie 
patys visą dieną ėjo pareigas, 
pvz. prie vartų neatsirado kas pa
vaduotų. Teko taip pat girdėti nu
siskundimų dėl nepakankamai pa
togių gyvenimo sąlygų. Vieni ne
nori namelių apleisti, kitiems per- 
ankšta. Užmirškim visiškai vieną 
kartą save! Vadai, kurie yra iš 
mūsų tapo, darė ir daro, ką galė
jo. Prisidėkime, padėkime, pasi
siūlykime, bendradarbiaukime ir 
jauskime atsakomybę už šią Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Stovyk
lą. Nesumažinkim jos reikšmės 
sau ir visai mūsų tautai. Mus re
mia lietuviai laisvam pasauly ir 
priespaudoj. Redakcija* * *

Taip atrodytų stovyklautojų 
paruošta dienotvarkė

• Keltis
• Pusryčiai
• Pamiegoti
• Kiti eina į programą
• Kiti eina pietų

• Mergaitės suka plaukus 
savo pastovyklėje

• Tyla pastovyklėse
• Triukšmas prie ežero
• Kiti dalyvauja 

simpoziumuose
• Kiti te j ieško 

simpoziumų
• Vakarienę valgo visi 

be išimčių
• Vėliavos nuleidimas, 

valdybos demokratiškas 
skyrimas

• Šliumpu pliumpu 
Į programą

• Atsidaro baleto studija, 
diskusiniai būreliai, 
posėdžiai

• Kasdieninis susipažinimo 
vakaras

• Visi susipažinimo 
problemas perduoda 
spręsti tetai Barborai

• Stovyklos vadovybė keliasi, 
stovyklautojai eina miegoti

• Prasideda sekančios dienos 
programa

★ ★ ★

Iš laiško mylimajai
... jau savaitė kaip Amerikoje. 

Amerikos kaip ir nemačiau, bet 
su Dainavos stovykla jau susipaži
nau. Tiek daug čia lietuviškojo 
jaunimo, suplaukusio iš viso pa
saulio. Tiek daug įvairių veidų, 
mielų ir malonių. Atrodo, lyg 
mes būtume vienos šeimos nariai, 
būtume kartu užaugę. Kaip grei
tai įpratome vienas prie kito, 
kaip greitai surišo mus visus 
bendras jausmas ir kaip malonu 
būti tokios šeimos nariu!

Į valgyklą susirinko mūsų lie
tuviškasis atžalynas. Vėl dainos, 
žavinčios lietuviškos dainos. Dai
nuojame ir dainuojame. Rodos, 
visas stovyklos gyvenimas — vie
na daina, viena melodija, viena 
širdis. Visi smagiai traukia dainą, 
o aš čia pat sėdžiu ir rašau Tau. 
Ne, daina netrukdo man, ji net 
padeda pabūti man kartu su Tavi
mi, savo sparnais nukeldama ma
ne į Vokietiją. Jaučiu Tavo akių 
šilumą, šypseną, sustingusią Ta
vo karštose lūpose. Tavo širdies 
plakimą. Koks puikus jausmas! 
Skrendu ... po mano kojomis gu
li visas pasaulis, toks mielas ir 
toks brangus, alsuojąs vienu rit
mu. Kaip gera kvėpuoti šiuo mei
le Tėvynei persunktu oru! Norisi 
dainuoti, dainuoti, dainuoti... 
Einu, rodos, tėviškės laukais, pil
na krūtine traukiu gaivinantį orą, 
džiaugiuos pavasariu. Kiek čia 
puikių pavasario žiedų; gaila prie 
jų prisiliesti, kad jie nenulūžtų, 
nenuvystų, -neprarastų savo ža
vesio ...

(Bus daugiau)

cos” liekanos buvo iškraustytos iš 
Vytauto Didžiojo muzėjaus, o 
apie lakūnų balzamuotus kūnus 
nieko nebuvo girdėti net iki 1964 
m. Tada paaiškėjo, kad jų kars
tai buvo rasti užmūryti Kauno 
universiteto medicinos fakulteto 
pastato rūsyje. Nevienam kilo lo
giškas klausimas — kas ir nuo ko 
slėpė lakūnų palaikus?

Komunistinė Lietuvos spauda 
šią mįslę atskleidė prieš porą sa
vaičių “Literatūroje ir Mene” pa
skelbtu J. Balčiūno rašiniu, ku
riame nušviečiamas penkių lietu
vių patriotų suokalbis išsaugoti 
Dariaus ir Girėno atminimą lie
tuvių tautai — jų testamento Jau
najai Lietuvai.

Vokiečių okupacijos pradžioje 
Dariaus ir Girėno balzamuoti kū
nai buvo patalpinti Vytauto baž
nyčios rūsyje, tačiau drėgmė juos 
vėl privertė grąžinti į medicinos 
fakulteto koplyčią. Vokiečiams at
kreipus dėmesį į karstų vari ir 
pradėjus siūlyti kitus karstus, 
1942 m. vasarą prof, šiaulys 
pasikvietė Riaubą, Beržinską, 
Štriupkus, gyvenusius universite
to pastate, ir jiems perdavė buvu
sio aeroklubo lakūnų pageidavi
mą, kad palaikai turėtų būti pa
slėpti. Karstai buvo užmūryti ni
šoje prie katilinės, o vokiečiams 
buvo pareikšta, kad juos išsivežė 
kažkoks vokiečiu sunkvežimis.

Po karo mirė prof, šiaulys, 
Beržinskas ir Riauba, štriupkai 
jau buvo išsikėlę iš universiteto 
pastato, ir visi tikėjo, jog Dariaus 
ir Girėno palaikus vokiečiai yra 
sunaikinę. Siūlo galą netikėtai 
užtiko dailės instituto diploman
tas V. Mačiuika, rinkdamas me
džiagą diplominiam darbui “Da
riaus ir Girėno paminklas”. Jam 
daug padėjo mirusio Riaubos sū
nus docentas J. Riauba, prisimi
nęs tėvo žodžius, kad tikslią slėp
tuvės vietą žino štriupkai. Siena 
buvo išlaužta, karstai ištraukti iš 
nišos. 1946 m. Kauną nusiaubęs 
potvynis kūnus buvo taip apgadi
nęs, jog juos teko tuojau pat pa
laidoti karių kapinėse. Tai buvo 
padaryta 1964 m. liepos 12 d.

Tokia yra oficiali komunistinė 
versija. Į akis betgi krinta faktas, 
kad slėptuvės prieš mirtį neišda
vė nei prof, šiaulys, nei Riauba, 
nei Beržinskas. Tylėjo ir štriup
kai. kol juos pagaliau 1964 m. už
šnekino V. Mačiuika. Iki Stalino 
mirties Lietuvos kompartija visiš
kai ignoravo didžiuosius lietuvių 
tautos didvyrius — Darių ir Girė
ną ir jų atliktą žygį lietuvių tau
tai. Galimas dalykas, kad tie pen
ki suokalbininkai kūnus slėpė ne 
tik nuo vokiečių, bet ir sovietų. 
Kaip gi kitaip beišaiškinsi jų ty
lėjimą pirmaisiais pokario me
tais? N. Chruščiovo laikmetis į 
lietuvių kalbos žodynus vėl grąži
no žodį tauta, o su juo atke
liavo ir užmiršta pagarba Dariui 
su Girėnu. V. Kst.

Vaikų choro dalis Dainų šventėje

Grossman susikirto su Polyanskiu
Antradienį, liepos 5 d., per ofi

cialius vyriausybės surengtus pie
tus sovietų parlamentarinei dele
gacijai, Hon. Allan Grossman, 
Ontario kabineto ministeris, susi
kirto su D. Polyanskiu apie žydų 
ir kitų mažumų teisę Sovietų Są
jungoje ir apie kitus, sovietų oku
puotus kraštus.

Tarp kitų kabineto ministerių, 
taip pat dalyvavo Ontario libera
lų partijos vadas Mr. A. Thomp
son, NDP partijos vadas D. Mac
Donald ir parlamento nariai L. 
Reilly, G. Ben, J. Trotter, A. 
Cowling, B. Newman ir kt.

Tai prasidėjo, kai Polyanskis 
savo kalboje per pietus pažymėjo, 
kad “laisvė turė'tų būti duota pie
tų Vietnamo žmonėms”. Besibai
giant pietums, Mr. Grossman su
tiko Polyanski ir pasakė jam, kad 
tokia pat laisvė turėtų būti duo
dama mažumoms Rusijoje ir kad 
jie nebūtų varžomi praktikuoti

savo religiją, papročius ir kultū
rą.

Polyanskis atsakė per savo ver
tėją, kad žydai, ukrainiečiai ir ki
tos mažumos turi savo žmonių so
vietų valdžioje. “Mes ne apie hie
rarchiją čia norime kalbėti”, at
sakė Mr. Grossman, “bet apie ma
ses žmonių”.

•Mr. Grossman sakė, kad kana
diečiams rūpi mažumų būklė Sov. 
Sąjungoje ir kad Polyanskio tokia 
pat laikysena, kaip apie Vietna
mą, turėtų būti nukreipta į ukrai
niečius, lenkus, vengrus, lietu
vius, latvius, estus, čekus ir kt. 
Visi šie žmonės nori turėti tokią 
laisvę, kaip kad Polyanskis nori 
vietnamiečiams.

Polyanskis atsakė, kad Gros
sman. nesąs pilnai informuotas 
apie šį reikalą. Jam Mr. Gros- 
smanas atsakė, “Nedrebėk iš susi
jaudinimo”.

Kas nauja EXPO 67 parodoje
Atvyksta kelios operos
EXPO 67 parodoje Monrealy

je savo pastatymus turės keli pa
saulinio garso operos teatrai. Pir
moje eilėje paminėtinas vienas 
iš garsiausių operos teatrų La 
Scala iš Milano, Italijoje. Šio te
atro operos bus statomos Place 
das Arts patalpose 1967 m. spa
lio 5-15 dienomis. Be to, parodos 
metu savo operas statys dar ir se
kantieji teatrai iš Europos: Vie
nos opera, Hamburgo opera ir 
Švedijos karališkoji opera. Visi 
šie teatrai atvyksta savo lėšomis.

Jungtinių Tautų paviljoną sups 
117 vėliavų, atstovaujančių vals
tybėms, kurios priklauso šiai tarp
tautinei organizacijai. Pats pavil
jonas stovės tarp Kanados ir 
krikščionių paviljonų. ___

Ką galima bus nusipirkti?
Nustatyta, kad parodos paviljo

nai bus atidari nuo 10 vai. ryto 
iki 9.30 vai. vakaro, išskyrus res
toranus, kurie bus atidari iki 1 
vai. nakties. Atskirų valstybių pa
viljonuose galima bus pardarinė- 
ti tik šiuos dalykus: knygas, laik

raščius, paveikslus, pašto ženklus 
ir patefono plokšteles.

KVIEČIA PASIGRAŽINTI 
ŠIMTMEČIO PROGA

Iš J. Fisher, Kanados šimtai, 
komisijos pirm, kalbos

(CS). Mokesčių rinkėjas jūsų 
bendruomenėj gal ir nesutiks, ką 
aš jums rengiuosi pasakyti, bet 
daugelis savininkų negerina savo 
nuosavybės aplinkumos iš bai
mės, kad nebūtų padidinti mokes
čiai. Argumentai yra toki: “Jei aš 
sutvarkysiu aplinkumą, tai mo
kesčių inspektorius pamatęs pa
kels kitais metais mokesčius”. 
Nebūtinai. Yra daug dalykų, kad 
mokesčiai dėl to nepakeliami, pa- 
vyzdžiui:pašalink atidarą verandą, 
pataisyk laiptus ir prieangį, pada
žyk medžio dalis, pataisyk ir pa
dažyk akmenines dalis, uždėk nau
ją stogą, pataisyk vandens nute
kėjimo vamzdžius, nupiauk žolę, 
pataisyk takus, tvorelę, langines.

Jei jūs padarysite ką nors iš 
išvardintų daiktų, jūsų prisidėji
mas prie šimtmečio programos 
bus žymus.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
{vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir ' 

garu vonios. Gydomieji Judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3*8008

PS.D.R.M.N.PL


PAVERGTOJE TEVYBE g HAMILTON3"
NAUJA MOKYTOJŲ LAIDA
Vilniaus pedagoginio instituto XXI 

laidą Šiemet baigė septynių specia
lybių 332 busimieji mokytojai. Lai
kinius pažymėjimus jiems įteikė ins
tituto rektorius V. Uogintas. Mokslo 
pirmūnai, aktyvūs visuomenininkai 
ir saviveiklininkai gavo vadinamuo
sius garbės raštus. Diplomai buvo 
įteikti dešimčiai fizikų, studijavusių 
neakivaizdiniu būdu.

ŽASLIŲ DABARTIS
Inžinierius-architektas J. Kazėnas 

nusiskundžia: "Graži Žaslių mieste
lio aplinka. Bet miestelio gyventojų 
nuotaiką temdo nesutvarkyti šaligat
viai, skverai, o svarbiausia, kad gy
ventojai neturi gero vandens, nėra 
pirties, valgyklos...” J. Kazėną 
"Tiesos” redakcija guodžia, kad šie
met bus pastatyta valgykla, o van- 
nens teks palaukti — kooperatinė
mis lėšomis vandentiekio linija kada 
nors bus pratęsta nuo mokyklos grę
žinio į vaistinę, ligoninę, kultūros 
namus ir buitinio gyventojų aptarna
vimo priėmimo punktą. Su netvarkin
gais šaligatviais ir aikštėmis dar blo
giau — "Černiachovskio vardo kol
ūkis kol kas neturi galimybių visus 

/ minėtus klausimus išspręsti...”

rokiškes pasieks Daugpilio plentą. 
Autobusų stotį žadama statyti prie 
Kauno—Turmanto plentų atšakos. 
Iš pagrindų planuojama pertvarkyti . 
dabartinę vandens baseino teritori
ją, kuriai teks poilsio ir sportinių 
žaidynių paskirtis, čia numatoma pa
statyti naują estradą, vasarinį teat
rą, įrengti keletą sporto aikštelių. 
Šia proga tenka pabrėžti, jog nauja
sis 120 vietų viešbutis toli gražu ne
patenkins į Zarasus atvykstančių va
sarotojų. Jiems ir toliau, atrodo, 
teks jieškotis pastogės privačiuose 
namuose. Šį gražųjį Lietuvos kampe
lį jau seniai planuojama paversti 
kurortu, bet tuo tarpu pasitenkina
ma tik planais.

KULTŪRŲ TYRĖJAI
Kaune buvo susirinkę žemės ūkio 

kultūrų veislių tyrimo punktų atsto
vai atžymėti veiklos dvidešimtmečio. 
Pagrindinį pranešimą padarė agrono
mas V. Šilinis, šiuo metu Lietuvoje 
veikia 13 veislių tyrimų punktų, ku
riuose atliekami bandymai varpinių, 
techninių, ankštinių, pašarinių, dar
žovinių bei vaisinių-uoginių kultūrų 
veislių. Punktai rajonams jau yra 
paskirstę 55 kultūrų 109 veisles.

NEUŽMIRŠTA AUSTRALIJOS
"Tiesa”, paskelbė TASSo korespon

dento Australijoje V. Chmaros ilgo
ką laišką "Grąžinkit mamą namo...” 
J. Paleckio incidentas su J. Reisgy- 
te inspiravo rašinį apie tariamuosius 
karo nusikaltėlius Australijoje, o da
bar imama šnekėti apie mamas, ku
rios iš Sov. Sąjungos atvyko pas savo 
vaikus ir jau nori grįžti namo. Iš lie
tuvių minimos dvi pavardės — Ma
rijonos Jablonskienės ir Leokadijos 
Račkienės. Pirmoji, atmesdama gąs
dinimus, kad ji atsidursianti kon
centracijos stovykloje, pareiškusi: 
"O man geriau stovykloje atsėdėti, 
negu čia gyventi...” Antroji jau 
spėjusi nusivilti dukra Danguole: 
"Aš nemačiau dukters 20 metų. Ir 
dabar įsitikinau: mūsų giminystės 
santykiai atšalo, pasaulėžiūra ir pa
žiūros į gyvenimą visiškai priešin
gos ...” Korespondentas V. Chmara 
įtaigoja, kad senutės mamos yra pri
verstos jieškotis darbo. Jis taipogi 
mėgina šaipytis iš Australijos vy
riausybės. kuri savo laiku buvo me
tusi kaltinimą Sov. Sąjungai, kad 
pastaroji neleidžianti susijungti ka
ro išdraskytoms šeimoms: "TSRS už 
šeimų susijungimą, už jų gerovę...” 
Tiesa, pastaruoju metu kiek plačiau 
buvo pravertos durys geležinėje už
dangoje, bet juk dar neseni tie lai
kai, kai išdraskytų šeimų atstovams' 
tekdavo tūpčioti prieš Nikitą Chruš
čiovą jo užsienio viešnagių metu — 
maldauti, kad jis išleistų žmoną, mo
tiną, vaikus. V. Chmaros laiškas turi 
aiškų tikslą — atbaidyti nuo tolimos 
kelionės tas mamas, kurios norėtų 
vykti pas savo vaikus.

NEUŽBAIGTOS STATYBOS
Sov. Sąjungos valstybinio banko 

Ukmergės skyriaus valdytojas Z. 
Blinkevičius "Tiesos” puslapiuose 
svarsto kaime vykdomų statybų klau
simą. Didžiausia kliūtis yra ta, kad 
statybinių organizacijų darbas verti
namas ne pagal užbaigtus objektus, 
bet pagal bendrą darbų apimtį. Uk
mergės rajone dėl to vyksta nepa
teisinami dalykai: "Ypač blogai sta
toma kolūkiuose. Jeigu 1965 m. sau
sio 10 d. buvo 17 pereinamųjų ob
jektų, tai šių metų pradžioje jų jau 
buvo 56. Liko nebaigta 30 gamybinių 
ir 26 negamybiniai pastatai. Rajono 
kolūkiai pernai negavo 10 karvidžių, 
7 grūdų sandėlių, 6 mechaninių 
dirbtuvių, 3 kiaulidžių, 4 daržinių 
bei garažų, 13 gyvenamųjų namų, 2 
pirčių, 2 kultūros namų...” Staty
bos darbus taipogi trukdo blogas 
miško medžiagos paskirstymas, jos 
ir darbo jėgos išsklaidymas po dau
gelį objektų: "Imkime Butkūnų kol
ūkį, kuriame yra 7 neužbaigti ob
jektai. Keturi iš jų statomi nuo 1964 
m. Remonto dirbtuvės ir garažas be 
grindų, o kiaulidės komisija nepri
ėmė dėl to, kad neįrengtas žaibolai
dis ...”

L. VERBICKAITEI 
IŠVYKSTANT

V. Kst.

Rugpjūčio 22 d. Hamiltoną apleidžia 
viena veikliausių ir pavyzdingiausių 
mūsų lietuvaičių. Lina Verbickaitė iš
vyksta dvejiems metams į Prancūziją 
mokytojauti kanadiečių aviacijos ba
zėje. Mums visiems yra labai džiugu, 
kad iš daugelio norinčių vykti Euro
pon mūsų Lina buvo išskirta kaip ga
bi ir pavyzdinga mokytoja. Tačiau kar
tu labai gailimės, netekdami “Gyvata- 
ro” tautinių šokių mokytojos, ilgame
tės šokėjos ("Gyvatarui” priklausė 14 
metų), programos pravedėjos, "Auku
ro” pirmaeilės aktorės, per 8 metus 
atlikusios daug gražių vaidmenų ir 
dar taip neseniai sukūrusios neužmirš
tamą Barborą Radvilaitę “Gulbės gies
mėje”. Hamiltono skautai ir ateitinin
kai netenka savo vadovės, programų 
ir laužų pravedėjos bei paruošėjos. o 
KLB apyl. valdyba nuolatinės talki
ninkės.

Lina baigė katalikiškąją mergaičių 
gimnaziją (Cathedral High School) ir 
Hamiltono pedagoginį institutą (Teaeh-

pašventinimo iškilmes Vašingtone. Ta 
pačia proga bus aplankyta prez. J. 
Kennedy kapas ir kitos žymesnės JAV 
sostinės vietos. Vykstama autobusu. 
Kelionė asmeniu — maždaug dol. 20, 
jaunimui žymiai pigiau. Autobusas iš 
Hamiltono išvyks rugsėjo 2 d., penk
tadienio vakare, grįš rugsėjo 5 d. va
kare. Organizatoriai kviečia norinčius 
dalyvauti šioje ekskursijoje užsiregis- 

i truoti iki liepos 25 d., nes reikia žinoti 
’ vykstančiųjų skaičius užsakant nak- 
i vynes ir bilietus į banketą. Registruo-

ers College). įsigijusi mokytojos dip
lomą, dirbo Blessed Sacrament mokyk
loje. Apdovanota ne tik meniška sie
la, bet ir maloniu būdu, Lina yra ge-j 
rai pažįstama hamiltoniečiams ir kitų 
apylinkių lietuviams, visur palikusi. 
malonių prisiminimų ir suteikusi gra
žių valandėlių savo deklamacija, šokiu ... „ . . . • nuo ii umctuo i udiirLCca. iw&xavi ucrar vaidvba. Man prisimena, kai, Gy-. . . :: . . .___ !tls lr vlsais ekskursijos reikalais kreip- 

tis pas J. Pleinį, 137 Gladstone Ave, 
Hamilton, Ont., tel. JA 74876, ir pas 

i p. E. Gudinskienę, tel. LI 7-1967.
KELI TŪKSTANČIAI STEBĖJO lie 

tuvių tautinius šokius ir klausėsi lie
tuviškų dainų. Liepos 10 d., sekmadie
nį, 8 vai. vak., tautinių šokių grupė 
“Gyvataras” vad. p. G. Breichmanie- 

; nės ir Aušros Vartų parapijos choras, 
vadovaujamas muz. P. Paulionio Ha
miltono koncertų Gage Parke išpildė 
dalį programos. Mokytoja L. Verbic
kaitė gražiai ir sumaniai pravedė šio 
vakaro programą, apibūdindama kiek
vieną šokį ir dainą angliškai.

Tautinių šokių grupė "Gyvataras” 
yra pakviesta rugsėjo 5 d., pirmadie
nį, dalyvauti Kanados Tautinės paro
dos uždarymo programoje.

ATEITININKŲ STOVYKLA prasi
deda liepos 24 d., sekmadienį ir tęsis 
iki rugpjūčio 7 d., Tėvų Pranciškonų 
stovyklavietėje, New Wasaga. Vykstan
tieji į stovyklą privalo pasiimti su sa
vim registracijos blanką ir šeimos gy
dytojo pažymėjimą.

ED. OLŠAUSKAS su šeima .iš Cice
ro praleido savaitę atostogų Hamilto
ne. lankydamas - savo senus pažįsta
mus. Taip pat dalyvavo B. Z. Stonkų 
dukrelės krikštynose. J. P.

"GYVATARAS” VYKS Į REGINA. 
Dabar jau beveik tikra, kad anksčiau 
planuotoji Hamiltono taut, šokių gru
pės "Gyvataras” vad. G. Breichmanie- 
nės, kelionė koncertui į Regina, Sask., 
įvyks rugjūčio 19-20 dienomis. Tiki
masi, kad rugpjūčio 21 d., grįžtant na
mo, bus galima sustoti Winnipege. Si 
kelionė yra Kanados šimtmečio minė
jimo dalis, pilnai finansuojama šimt
mečio komisijos.

vatarui” dalyvaujant Kiwanis festiva
lyje, po varžybų prie Linos, tada dar 
jaunutės gimnazistės, priėjo viena iš 
teisėjų ir pasakė: “Jūs turite malonią 
asmenybę (nice personality), ir aš 
džiaugiaus žiūrėdama į Jus, kaip Jūs 
išgyvenate šokį”. Šį posakį dažnai pri
simindavau vėliau, vis stebėdama Li
ną ir matydama kiek širdies ji įdeda 
į kiekvieną darbą, koks jis bebūtų.

Tikrai neapsiriksiu sakydama, kad 
Lina visą savo laisvalaikį skyrė lietu-j 
viskam darbui. Visuomeninis darbas j 
dažnai atneša kartėlio, apsivylimo ir 
sunkių momentų, reikalauja kantry
bės ir savęs atsižadėjimo, todėl dau
gelį jaunuolių tai atbaido — jie pasi
renka lengvesnį, malonesnį laivalaikio 
praleidimą. Lina galėtų būti pavyzdžiu 
daugeliui mūsų lietuvaičių.

Skautų ir ateitininkų organizacijoms 
Lina priklausė nuo vaikystės, būdama 
nare, o vėliau vadove. Skautų vyriau
sia vadovybė, įvertinusi jos nuopelnus 
skautybei. pakėlė ją į paskautininkės 
laipsnį.

Lietuviškumas, įskiepytas jos mamy
tės nuo pat mažens, stipriai išbujojo 
jos širdyje, ir Lietuvos vardą ji kelia 
visur ir visada. Jos mokiniai kanadie
čiai ir kolegos mokytojai labai gerai 
informuoti apie Lietuvą ir lietuvius. 
Savo lietuviška kilme Lina didžiuoja
si ir nebijo jos parodyti.

Išleisdami Liną Europon, linkime 
jai įsigytą visuomeniniame darbe pa
tirtį pasidalinti su Vokietijoje ir Pran
cūzijoje esančiu lietuvišku jaunimu, 
įsijungti į jų eiles, o pasibaigus sutar
čiai vėl grįžti pas mus, nes mes jos pa- 
sigesime įvairiomis progomis. Hamil
tono lietuvių kolonija be Linos bus 
nebe ta. G. Breichmanienė

HAMILTONO VYSKUPIJA GAVO 
NAUJĄ VYSKUPĄ. Mons. P. F. Re
ding. vyskupijos kancleris ir Kristaus 
Karaliaus bažnyčios klebonas paskir
tas Hamiltono vyskupo J. F. Ryan pa- 
gelbininku. Hamiltono vyskupijai pri
klauso 103 parapijos ir 35 misijų cent
rai su 200.000 tikinčiųjų.

EKSKURSIJA Į VAŠINGTONĄ. Ha
miltono ateitininkai sendraugiai orga
nizuoja ekskursiją rugsėjo 3—5 <L į 
religinį kongresą ir Šiluvos koplyčios į dangų.

PRANEŠIMAS

• Amerikiniai psichiatrai papildė žinomą fobijų ir manijų skaičių naujomis psichinėmis ligomis: chronofobija — tai nesuvaldomas noras naikinti sieninius laikraščius; retifizmas—aistringas geidimas pirkti naujus batus; Tafelobija — baimė būti gyvam palaidotam; tanątomanija — liguistas noras skaityti nekrologus; uranutobia — baimė patekti
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K. L B-nės B. Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkai J. 
Smitas (dešinėje) įteikia pereinamąją taurę Vancouverio lietu
vių šachmatininkų turnyro laimėtojui V. Skabeikiui (kairėje).

Nuotr. E. Gumbelio

O LIETUVIAI PASAULYJE

CIVILINĖ GYNYBA
Lietuvos civilinės gynybos štabo 

viršininkas č. Perkauskas ilgame ra
šinyje "Tiesos” puslapiuose apžvel
gia Lietuvos gyventojų pasiruošimą 
atominiam karui. Rašinys pradeda
mas amerikiečių atominėmis bombo
mis Hirosimoj ir Nagasaki: "Pirmą 
tokio masto katastrofą sukėlė JAV 
imperialistai, numetę Japonijos že
mėje masiškai žudančią atominę 
bombą..Amerikiečiai vadinami 
imperialistais, nors karą pradėjo ja
ponai, klastingai užpuldami Pearl 
Harbor laivyno bazę. Propagandinis 
įsibėgėjimas jau ima užgožti istori
nius faktus. Toliau seka įprastinė 
giesmė apie amerikiečių "imperializ
mą” Vietname, Vakarų Vokietijos 
“revanšizmą”. Civilinės gynybos už
davinys esąs suorganizuoti gyventojų 
įspėjimą per radiją ir televiziją, pa
siruošti miestų evakavimui, apmoky
ti gyventojus, kaip gelbėtis nuo ato
minių bombų. Atrodo, kad daug kas 
Lietuvoje į tariamąją Amerikos 
grėsmę žiūri pro pirštus: "Tačiau, 
deja, negalima ką nors teigiamo pa
sakyti apie Skuodo, Utenos ir Akme
nės rajonus, čia dar daug trūkumų, 
sprendžiant civilinės gynybos užda
vinius. Blogiausia padėtis Skuodo ra
jone: specialistų apmokymas žiemą 
čia buvo sužlugdytas..Civilinėj 
gynyboj daugiausia uolumo rodo Kė
dainių rajonas, jį seka Radviliškio, 
Šilutės, Molėtų ir Telšių rajonai, č. 
Perkauskas pabrėžia: "šiais metais 
visi piliečiai, kurie anksčiau nesimo
kė, privalo praeiti privalomą civili
nės gynybos apmokymo programa...” 
Ko tokia programa iš tikrųjų yra

imigracijos reikalu

Kanados vyriausybė praneša asmenims, norintiems imigruoti Į Kanadą, kad jie

turi paduoti prašymus Kanados imigracijos įstaigoms užsieniuose. Atvykę į

Kanadą su svečiavimosi viza negalės pasilikti kaip imigrantai, išskyrus, jei

atitiks šiems reikalavimams:

2.

3.

5.

Paprašys leidimo pasilikti prieš jų vizos galiojimo pasibaigimą.

Nebus pažeidę įvažiavimui įstatymo sąlygų,

Nebus padavę prašymų apsigyvenimui prieš atvykstant į Kanadą;

Būtų galėję gauti leidimą jvažiayimui be sponsorių, kaipo imi
grantai, jei būtų to prašę užsienyje; arba

Prieš atvykimą buvo žmonos ar vyrai (legaliai vedę) ar mažamečiai 
Kanados piliečių ar legaliai apsigyvenusių nuolatinių Kanados gy
ventojų vaikai.

Šios taisyklės neliečia asmenų, kuriems galėtų būti pritaikoma Imigracijos

Akto 5-ji sekcija, ir asmenų, atvykusių į Kanadą apgaulingu būdu. Asmenys

Perkausko žodžių: "Siekiant suspėti 
laiku pasislėpti nuo masinio naikini
mo ginklo, reikia žinoti, kur yra ar
timiausia slėptuvė ar tam tikra prie
danga ir koks trumpiausias į ją ke
lias...” Ar nebūtų paprasčiau pa
lįsti po lova?...

kurie neatitinka anksčiau minėtiems reikalavimams, bus prašomi savanoriškai

apleisti Kanadą jų leistinam būti laikui pasibaigus. Nepaklausius, bus pradė

tas deportacijos vykdymas.

PLANAI ZARASŲ ATEIČIAI
"Tiesos” bendradarbis V. Turaus

kas atskleidžia planus Zarasų atei
čiai šiemet numatoma pastatyti 120 
vietų viešbutį, vidurinę mokyklą, 
vaikų darželį-lopšelį, vandentiekio 
bokštą, oranžeriją, būstinę gaisrinei 
ir tris maisto parduotuves. Sekančių 
penkerių metų laikotarpyje gyvento-

Smulkesnių informacijų galima gauti artimiausioje Imigracijos ištaigoje arba 
parašant j the Department of Citizenship and Immigration, Ottawa, Ont. Ca-
nada

-dės nuo Turmanto plento ir pro So*

HONOURABLE JEAN MARCHAND
Minister of Citizenship and Immigration

J. A. Valstybės
"LIETUVIŲ DIENOS”, gausiausiai 

iliustruotas mūsų žurnalas išeivijoj, 
įvertindamas Australijos lietuvaitės 
Jūratės Reisgytės sumanumą ir pa
triotiškumą išgaunant iš vadinamo 
"Lietuvos prezidento” J. Paleckio 
parašą išlaisvinti Lietuvai iš komu
nistų vergijos, birželio mėn. numerio 
viršelyje atspaude jos nuotrauką. Jū
ratė Reisgytė su broliu Rimantu da
lyvavo Jaunimo Kongrese Čikagoje, 
po to lankėsi Kanadoje.

MATAS ŽALDOKAS, sulaukęs se
nyvo amžiaus, mirė Čikagoje ir bir
želio pabaigoje palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse. Velionis buvo inži
nierius architektas. Šią mokslo šaką 
bei profesiją jis buvo pasirinkęs pats 
pirmas iš lietuvių Amerikoje. Pats 
pirmas tą sritį baigė ir pirmas pra
dėjo praktikuoti. Jo laikais, prieš 60 
metų, retas lietuvis jaunuolis rinko
si betkurią inžinerijos šaką. Daugiau
sia rengėsi būti kunigais, nes jų la
bai trūko, gydytojais, kurių taip pat 
nedaug lietuvių tarpe tebuvo, kiek 
mažiau studijuodavo teisę. Savo se
natvėje M. žaldokas retai kur bepa- 
sirodydavo. bet savo laiku jis buvo 
vienas iškiliųjų lietuvių veikėjų, vie
nas tauriųjų inteligentų, rimtai ir 
pastoviai prisidėjusių prie lietuviš
kųjų darbų.

K U N . KAZIMIERO PUGEVI- 
ČIAUŠ iniciatyva ir pastangomis bir
želio 3 d. pas Baltimorės kardino
lą L. Shehnan ir jo pagalbininką 
vysk. Murphy lankėsi lietuvių dele
gacija, kuri vysk. V. Brizgio vardu 
įteikė ganytojams knygą anglų kal
ba "Kova prieš Dievą Lietuvoje”.

JAUNIMO KONGRESO VETERA- 
NŲ SIMPOZIUME kpt. Aleksiūnas 
pasakojo sutikęs Vietname tris lietu
vius karius, kurie visi buvo tremti
nių vaikai. Jis žinąs, jog yra nema
žas skaičius lietuvių, kovojančių 
prieš komunizmą, kurie stojo kariuo
menėn savanoriais. Lietuvių karių 
veteranų grupė Jaunimo Kongrese 
nebuvo gausi, bet jie kėlė mintį, kad 
Amerikos visuomenė būtų gerai pa
informuota, jog lietuvių kariai, kar
tu su Amerikos kariais, kariauja 
prieš didįjį pasaulio laisvės priešą 
— komunizmą ir gina ne tik savo, 
bet ir viso pasaulio laisvę. Keltas 
reikalas suorganizuoti lietuvių dali
nius JAV kariuomenėje.

JONAS J. VALKŪNAS baigė Lo
jolos universitetą ir birželio 12 d. 
gavo biologijos bakalauro laipsnį. 
Kiek padirbėjęs ir susitaupęs pinigų, 
galvoja siekti augštesnio laipsnio sa
vo specialybėje.

MATAS BANIONIS, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas-savanoris, sulau
kęs 73 m. amžiaus, mirė birželio 27 
d. Čikagoj nuo kraujo išsiliejimo 
smegenyse.

ZUZANA KUCINIENĖ, Brocton, 
Mass., grižo iš Afrikos ir parsivežė 
pagaminta keturių valandų filmą.

VYTENIS SENUTA, Brocton, 
Mass., lietuviškos mokyklos antro 
skyriaus mokinys, laimėjo Bostono 
diecezijos mokyklų piešimo konkur
są ir gavo vyskupo pagyrimo raštą.

Britanija
KONSTANCIJA NOREIKAITE, 46 

metus išbuvusi ministerio B. Balučio 
šeimininke, iš Londono buvo nuskri

dusi į JAV, kur dalyvavo dainų šven
tėje Čikagoje. Visų pirma svečiavosi 
pas p. čemienę-Mulks, su kuria dir
bo pasiuntinybėje. Po to Putname 
aplankė Nek. Pr. Marijos seseles, 
lankėsi Lietuvos pasiuntinybėje Va
šingtone, apžiūrėjo Kenedžio kapą 
ir lietuvių koplyčią. Vašingtone ją 
globojo J. Rajeckas. Klevelande ji 
viešėjo pas brolį Jurgį Noreiką, ku
rio buvo nemačiusi 60 metų, o Čika
goje buvo sustojus pas p.p. Ivanaus
kus. K. Noreikaitė, kilusi iš Šunskų 
parapijos, augo Marijampolės para
pijoj ir nuo 17 m. amžiaus dirbo šei
mose miestuose. Pas p.p. Balučius 
dirba nuo 1920 m. Jos teigimu, min. 
Balutis, nors jau 86 metų amžiaus, 
vis dar dirba pasiuntinybėje, atsaki
nėja svarbesnius laiškus. Jam talki
na V. Balickas, pasiuntinybės patarė
jas ir sekretorius.

Argentina
BERRISO "NEMUNAS”, seniausia 

Pietų Amerikos lietuvių d-ja, padidi
no savo namus ir sudėjo mozaikų 
grindis salionui. Nariai dirbo tal
komis. Jonas Bernotas pasakė: "Ge
rai padarė AL€ Ansamblis, kad su
laužė senas medines grindis. Dabar 
turėsime modemiškas!”

"ARGENTINOS LIET. BALSAS” 
rašo apie lietuvaites, šviečiančias 
Argentiną. Rašinėlyje teigiama: "Ma
žai kas žino, kad virš 200 lietuvai
čių diplomuotų mokytojų mokytojau
ja Argentinos gimnazijose ir pradi
nėse mokyklose. O berissietė Valen
tina Bukauskaitė de Persico profeso
riauja La Platos universitete.

Brazilija
MIESTE KAŠIJAS (portugališkai 

— Duque de caxias) gyvena kelias
dešimt lietuvių. Miesto pakraštyje 
gyvena ir mūsų rašytojas bei keliau
ninkas Petras Babickas. Ant kalne
lio, bambuko medelių pavėsyje, jis 
turi įsteigęs miniatiūrinio mastelio 
Lietuvos muzėjų, kuriame esama vis
ko: pradedant dieydirbio Adomo 
Trumpio statulomis bei religinio tu
rinio paveikslais ir baigiant lietu
viškos bėralinės duonos sudžiūvusią 
rieke (siųsta iš Lietuvos į Sibirą ir 
iš Sibiro į Čikagą) bei kalėdinėm 
plotkelėm su įkepta rūtos šakele. 
Ten yra natūralaus gintaro karolių, 
sagių, kandiklių, segtukų, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos ir Respub
likos pinigų,, lietuviškų raštų kakla
raiščių, lietuviškų degtukų dėžučių, 
"kukavinis” rožinis su gintaro gaba
lais ir XII a. vikingų kryžium ir di
džiulė eilė kitų dalykų-dalykėlių. P. 
Babickas turi nemaža ir lietuviškų 
knygų, jų tarpe labai retų bei vertiif 
gų, o taip pat nuotraukų, nes jis yra 
ne tik nepamainomas keliauninkas, 
bet ir meistriškas fotografas.

PETRAS ŠATORIUS iš Brazilijos, 
rašydamas "Lietuvių Dienose” apie 
P. Babicko miniatiūrinį muzėjėlį, 
primena, jog Petras Babickas po 15 
darbo metų Rio Lietuvos pasiuntiny
bėje 1965. V. 17. buvęs atleistas ir 
nuo to laiko esąs bedarbis. Tačiau jis 
tebesąs optimistas: ir pačiose blo
giausiose sąlygose jis nemetąs kultū
rinės veiklos. Ir dabar kartą savaitė
je jis vedąs "A Voz da Lituania” va
landėlę per vietinį "Vera Cruz” ra
dijo siųstuvą. Paruošė Pr. AL

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Mnin Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičią 
paskolos iš 7% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolą draudimas. Pilnas čekių patarnavimas* 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadienis 9 vai. ryto — 3 vai. 
po piety, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po piety ir 5 vai. 
— 8 vai. vak., šešfadienais 9 vai. ryto — 12 vai.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. I. 83400 '
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medžia
gas.



Vergilijaus “Eneidė” lietuviškai
TYRUOLIS

Pagaliau sulaukėm ir didžiojo 
romėnų poeto Vergilijaus “Ene- 
dės”, išverstos lietuviškai, šį di
delį, sunkų ir tikrai vertingą dar
bą atliko klasikinių kalbų žinovas 
dr. Antanas Rukša, šiuo metu gy
venąs Vokietijoj. Taigi ir tremtis 
ne vienu atveju išėjo į gerą: duo
tas laikas, kaip Dievo dovana, 
mūsų literatų, mokslininkų, me
nininkų buvo panaudotas našiam 
kūrybiniam darbui, kurio rezulta
tai ne kartą tik dabar pasirodo. 
“Eneidės” vertėjas šiam darbui 
pravertė apie 20 metų (pradedant 
1945 m.).

Gal dėl vokiškojo romantizmo 
įtakos, gal dėl kitų motyvų mūsų 
dėmesys Lietuvoj buvo daugiau 
nukreiptas ne tiek į romėnų Ver
gilijų, kiek i graiku Homerą — į 
pastarojo “Odisėją” ir “Rijadą”, 
kurias ano meto sąlygom su ne
mažu pasišventimu hegzametrais

kartais ir teko paukoti griežtes
nę žodžio prasmę. Pav. pasaky
mas ‘‘kaip tvaska šarvai ir krūti
nė” (IV, 11) iš esmės yra net vaiz- 
dingesnis už originalo “koks tvir
tas krūtine ir ginklais” (suam for- 
ti pectore et armis), nors tvirtu
mo dorybė ir sumažinta.

Kartu čia iškyla ir žodžio pras
mės klausimas. Pav. pasakyme 
“Maitoja (ak, nežinai!) laivyną 
visą lavonas” (VI, 150), kaikam 
gali būti nevisai aiški žodžio mai
toti prasmė (paprastai darkyti, 
varginti), kai originale ji reiškia 
užteršti (incestare).

Su nemažais sunkumais susidu
riama perduodant “Eneidės” heg
zametrą. Ir čia vertėjas yra jieš- 
kojęs vidurio kelio. “Mano hek
sametras tarpinis tarp Donelaičio 
ir Ralio heksametro. Jis daktiliš- 
kesnis ne tik už Donelaičio, bet ir 
už Vergilijaus metrą”, (p. XXX).

buvo išvertės dr. J. Ralys (medi-Pe vertėjo darbą kiek pa
kas). Sunkoki buvo ypač “Odisė- j lengvina originalo spondėjų (dvi- 
jos” hegzametrai, be to donelai-(skiemeniu pėdų) keitimas dakti- 
tiško lengvumo, kuriuo skaitome (triskiemenėm pėdom). Bet 
“Metus”. Priežastis: Donelaitis ^artn nebepajuntam originalo 
buvo nusiklausęs savo hegzamet- metro, įsileidę į toninį hegzamet
rui lietuviškos dainos toniškumo. F?- Labiausiai sudaktilinta yra 
Dabartiniu “Eneidės” vertimu pa- i ketvirtoji giesmė, ir ji skaitoma 
daryta žymi pažanga lietuviško i ne^ ,HF,.^as’ ,be tų
heffzametro istorijoj.

Gal kaikas paklaustu, ar yra 
prasmės ir reikalo šiais moder
niais laikais verstis tokius tolimo 
antikinio pasaulio veikalus, kai' 
dabartis siūlosi su savo aktualiom i 
literatūrinėm problemom. Čia 
reikia atminti, kad ir “Eneidė” 
tam tikra prasme yra aktuali, ne
paisant net klasikinio meno ver
tingumo. Juk likimas .vyriausio 
veikėjo Enėio. netekusio savo tė
vynės Trojos, kai ją nugalėjo 
graikai, artimas ir nevienam iš 
mūsų. Dvylikos giesmių veikalas 
suskirst'das simetringai: pirmo
sios 6 giesmės skirtos kelionėms, 
likusios kovoms naujoje žemėje 
besikuriant.

Pagaliau ir laiko atžvilgiu Ver
gilijus mums kur kas artimesnis 
už Homerą: nors jis kūrė prieš 
pat Kristaus gimimą, ciesoriaus 
Augusto metu, didysis Dantė ko
ne po 14 šimtų metų kreipiasi į 
Vergilijų kaip į savo mokytoją ir 
“Dieviškosios komedijos” praga
re pasirenka jį savo vadovu.

Bandymų “Ėneidę” lietuviškai 
išversti jau būta ir seniau. Jau 
Dionizas Poška ją buvęs išvertęs, 
tik rankraštis nėra išlikęs. Nepri
klausomoj Lietuvoj, ypač 2000 
metu Vergilijaus sukaties proga, 
vertė M. Gustaitis, J. Vosylius 
(Židinys, 1930, nr. 8-9). Tačiau 
tai buvo tik ištraukų vertimo ban
dymai.

Dr. A. Rukša “Eneidės” verti
mo ėmėsi visu rimtumu, apsišar
vavęs ir nuodugniu kalbos žinoji
mu ir pakankamu .sugebėjimu 
perduoti poetinę nuotaiką. Jam 
buvo žinomi ir tie sunkumai, su 
kuriais susiduria tokio antikinio 
kūrinio vertėjas, čia reikia atsi
minti. kad mus skiria nuo kūrėjo 
ne tik dviejų tūkstančių metų tar
pas, bet ir visiškai skirtingas an
tikinio pasaulio pobūdis. Verčiant 
pažodžiui, gerokai prarandama 
formos privalumų. Laikantis for
mos reikalavimų, daugiau ar ma
žiau nutolstama nuo turinio. Ver
tėjas yra laikęsis vidurio kelio, 
kaip matyti iš tekstų palyginimo 
ir iš paties vertėjo pasisakymo 
įžangoj: “Tad verčiant Enejidę ir 
tenka daugiausia stengtis perteik
ti būdingą originalui dvasią, jo 
stiliaus” lengvumą ir jėgą, grakš
tumą ir didingumą, majestotin- 
gumą ir švelnumą bei patosą, jo 
sraunią eilėraščio tėkmę bei 
glaustą dikciją”, (p. XXVII).

Vertėjas, kad ir nebūdamas iš 
esmės poetas ar bent juo nepasi- 
reiškęs, daug dėmesio skyrė po
etinio vaizdo perdavimui, nors

Foto G. NaujokaičioAustraliečiai ir kanadiečiai vienoje dainoje.

Dainų šventės aidai Čikagoje
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KULI MEJI; VEIKIOJI.

spondėjimių “kliūčių”, kurios 
betgi turėjo duoti ypatingo at
spalvio pirminiame kūrinio pla
ne— deklamavime. Originalas, 
kaip žinome, buvo skirtas ne ty
liam skaitymui, kaip dabar, bet 
ypatingai paruoštam deklamavi
mui. Metrą keisdamas vertėjas 
norėjo “nevarginti” skaitytojo.

Vertėjas ypač girtinas už 
“Eneidės” vertimo žodingumą. 
Didžiuliam veikalui išversti jam 
bus trūkę žodžių mūsų bendrinėj 
kalboj, ir jis nemaža yra sukūręs 
naujadarų. Tik čia kyla klausimas 
ne dėl to, ar jie išliks ar neišliks, 
bet ar skaitytojas be didesnio fi
lologinio išprusimo įveiks juos 
perprasti. Pav. šalia daugiau įma
nomų, kaip kalnus, maldus,'lai
mus, spidus (galėtų būti ir spin- 
dus), eina gebšus, gaišius, ulpas, 
kaistas, kuriems jau gal reikėtų 
atskiro paaiškinimo. Nebūtinai vi
si tie žodžiai yra naujadarai, kai- 
kurie jų gal tik iš apneštų kalbos 
gelmių iškelti paviršiun, šiaip ar 
taip jie rodo vertėjo kalbos įvai
rumą.

Kiek stabtelti tektų prie anti
kinių vardų lietuvinimo ir rašy
bos. Kaikurie jų jau buvo gerai 
įsipilietinę, pvz. hegzametras, chi
mera, Edipas, Dedalas, Febas, 
Eneida ir tt. Dabartinės formos 
heksametras, chimaira, Oidipas, 
Daidalas, Foibas, Enejidė, bus 
kiek neįprastos, nors ir filologo 
siūlomos (nepaisant kad įsigalėjo 
“graikas” vietoj “greko”). Pagal 
mūsų rašybos praktiką neviską 
rašom iš kilmės, bet kaiką ir iš i 
klausos, pav. hegzametras (nors ir 
kilęs iš gr. hex ir metron), egza
minas (iš lot. ex ir ego). Vertėjui, 
nesant galutinai nustatytos sveti
mų žodžių terminijos, teko pa
čiam kurtis taisykles, kaip kad ir 
trūkstamiems žodžiams imtis nau
jų ar atversti laiko užneštų. Kaip 
ten bebūtų, visa tai netemdo 
kruopščiai atlikto darbo, už kurį 
vertėjui bus dėkingos net ir būsi
mos kartos.

“Bneidę” išleido Liet. Enciklo
pedijos leidėjas J. Kapočius, pasi
ryžęs duoti net visą “Antikinių 
poetų lietuviškai“ seriją (šis leidi
nys eina nr. 1). Tai, be abejo, ne
eilinis užmojis už Lietuvos ribų.

Publijus, Vergilijus Maronas, 
ENĖJIDĖ. Vertė ir pagal origina
lą heksametrais lietuviškai atkū
rė, parašė įvadą ir sudarė žody
nėlį Dr. Ananas Rukša. So Bos
ton, Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla (data nepažymėta) 295 p. 
Tiražas 500 egz. Kaina nepažy
mėta.

Liepos 3-jii JAV ir Kanados lie
tuvių išeivijoje liks istorijos la
puose atžymėta. Tai buvo ne kas
dienis įvykis. Jau vien suvažiavi
mas keliolikos tūkstančių lietuvių 
iš plačiosios JAV ir Kanados yra 
didelis tautinės dvasios atsigavi
mas.

Mažoms tautoms tai būtina, ki
taip jų tautinės ugnelės ruseni- 
mas išblėstų. Latviai didžiuojasi 
savo dainų šventėmis, nuo kurių 
pradžios nebetoli iki šimtmečio. 
Jie visur ir visada pabrėžia, jog

J. ŽILEVIČIUS

vusiųjų dainų švenčių garbės di
rigentų: I-sios — J. Žilevičiaus ir 
Il-sios — A. Aleksio, kuris per
davė tradicinę pereinamąją sim
bolinę dirigavimo lazdelę. Sugie
dota Al. Kačanausko “Malda už 
Tėvynę”, JAV ir Lietuvos him
nai. Galingas choro skambesys iš 
karto visus šventiškai nuteikė.

Pirmus tris kūrinius choras at
liko maestro P. Armonui diriguo- 
jant: O Rambyne:—J. štarkos 

jei ne dainų šventės', jie niekada (programoje klaidingai pažymėta 
nebūtų pajėgę tiek tautiniai su- Al. Kačanausko), Dul dul dūdelė 
bręsti.' Latviams dainų šventės — J. Gaubo ir Dainininkų maršas 
yra tikros dainų šventės, giliau 
vertinamos, negu pas mus. Jie sa
vo dainų švenčių nekritikuoja, 
nej’ieško beprasmių priekabių, o 
dažniausiai ir nėra prie ko bekib- 
ti, nes turi išsidirbę savo beveik 
nepajudinamą tvarką, kurios stip
riai laikosi.

Mūsiškiai dar nemoka žiūrėti į Alf. Mikulskis: Atsikėlus ankstųjį 
D.š. su pagarba pačiam įvykiui, rytelį (1. d.), harmonizuota K. V. 
o spaudoje išdrįsta reikšti bepras- Banaičio, Oželis (kontrapunktiniai

— J. Gaidelio. Sekantis dirigavo 
kompoz. J. Kačinskas. Paskutinis 
vakarėlis (išplėsta liaudies daina)
— K. V. Banaičio, Rauda — J. 
Kačinsko Ir ko žilas ožys bliovė 
(išplėsta sena dzūkų svotbinė 1. d.)
— VI. Jakubėno ir paskutinę 
jungtinio choro dalį — maestro

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

M. Chainauskas
šį pavasarį užbaigė Vakarų Onta

rio Universitetą, gaudamas B. A dip
lomą, visiems londoniškiams gerai ži
nomas Miras Chainauskas. Jau ne toks 
dažnas reiškinys, kad šeimyninis žmo
gus. šalia savęs turįs dar tris asme
nis, kuriais tenka rūpintis, ir dalyvau
jąs visuomeninėje veikloje, įstengtų 
užbaigti augštąjį mokslą. Tai gražus

nos labui. Gaila, kad nepristatyti 
lituanistinių mokyklų dainavimo 
mokytojai.

Dainų šventės programa buvo 
meniškai apipavidalinta meninin
ko V. Vijeikio, nes beveik visi 
puslapiai buvo papuošti kanklių

“MŪSŲ PASTOGĖ” rašo, kad dr. 
V. Didžys padovanojo Australijos kraš
to valdybos bibliotekai labai vertingą 
leidinį, išleistą Istorijos Instituto 
Lietuvoje, “Prūsijos Valdžios Groma- 
tos, Pagraudenimai ir Apsakymai Lie
tuviams Valstiečiams”. Šis didelio 
formato, 665 psl. didumo, velionies 
istoriko Konstantino Jablonskio reda
guotas leidinys yra XVI—XVIII šimt
mečio Prūsijos valdžios įsakų lietuvių 
kalba foto kopijos.

APIE VOKIEČIŲ POLITIKĄ LIE
TUVOJE I D. karo metu didoką kny
gą yra parašęs G. Linde. Ją recenzavo 
prof. S. W. Page žurnale “The Ameri
can Historical Review”. Esą autorius 
panaudojo ne tik spausdintą, bet ir 
archyvinę medžiagą, randamą vokie
čių ir austrų archyvuose. Prof. S. W. 
Page yra parašęs knygą “The Forma
tion of the Baltic States” (Haryard 
1959).

“DZIENNIK ZWIĄZKOVY” rašo, 
jog viena sena karaimų daina praside
danti šiais žodžiais: “Bir Tienri anlar- 
da — da Bij Witut Litwada”. Lietu
viškai išvertus, tai būtų: “Vienas yra 
Dievas danguje, o Vytautas Didysis 
žemėje”. Toliau aiškinama, kodėl ka
raimai taip gerbė Vytautą Didįjį. Jis 
juos atkvietęs gyventi Lietuvos Di
džiojoj kunigaikštijoj, jis davęs jiems 
laisvę praktikuoti savo religiją ir lai
kytis savų papročių. Karaimų kalba

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
SKULPTORIUS PETRAS VAIVA

DA atšventė 60 m. amžiaus sukaktį. 
Pokario metais jis yra sukūręs eilę 
biustų ir dekoratyvinių skulptūrų, ku
rių viena — “žemės ūkis“, paruošta 
su skulpt. B. Buču, puošia tiltą per 
Nerį Vilniuje, o antroji — jo ir skulpt. 
B. Pundziaus kūrinys — buvo išstaty
ta Maskvos žemės ūkio parodos Lietu
vos paviljone. Pergalės paminklui Ka
raliaučiuje P. Vaivada yra pagaminęs 
sovietinio didvyrio S. Poleckio biustą. 
Stambiausiu jo darbu komunistinė 
spauda laiko V. Mickevičiaus-Kapsuko 
paminklą Vilniuje. Jis taipogi garbi
namas kaip vienas gausiausiai besi
reiškiančių /lietuviškosios leninianos” 
kūrėjų. Kitais žodžiais tariant, sukak
tuvininkas daug laiko ir jėgų skiria 
didesnės reikšmės neturintiems Leni
no biustams, portretams, figūrinėms 
kompozicijoms.

DR. HERMANN BUDENSIEG, ne
seniai į vokiečių kalbą išvertęs K. Do
nelaičio “Metus”, ruošiasi versti A. 
Baranausko “Anykščių šilelį”. Apie 
vysk. A. Baranauską heidelbergietis 
dr. H. Budensieg “Tiesos” koresp. Le
onui Stepanauskui pareiškė: “Nuosta
baus gamtos grožio poetas, taip, karš
tai mylįs savo tėviškę, mane iš karto 
sužavėjo. Be to, mane domina dar ir 
kai kurios literatūros mokslo proble-

r___ r x x c priklauso prie vakariečių turkų gru-!m<*s. susietos su Antano Baranausko
atvaizdais. Gaila, kad programa pės ir turi antikines formas. Savo Ii-'vardu. Kaip žinoma, įžymus lietuvių 
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mins pasisakymus: vieniems per 
karšta, kitiems per šalta, dar ki
tiems programa per ilga, kam 
pristatomi chorai ir jų vadovai ir 
t.p. Juk choristams už jų tūkstan
čius praleistų valandų repeticijo
se tai ir yra vienintelis moralinis 
atsidėkojimas. Tai ne koncertas, 
o tautinės sielos penas.

Paskutinioji dainų šventė savo 
didingumu padarė neišdildomą 
įspūdį, nes dalyvavo apie 1.000 
suaugusių jungtiniame chore ir 
apie tiek pat lituanistinių mokyk
lų vaikų su 31 kanklininko or
kestru, vadovaujant žinoma j ai 
kanklių mokytojai iš Cleveland, 
Ohio, 6. Mikulskienei. Programa 
buvo baigta įspūdinga Br. Bud- 
riūno specialiai tai šventei para
šyta kantata “Tėviškės namai” 
(Bern. Brazdžionio žodžiai) su 
dviem solistais. Soprano partiją 
meniškai ir įspūdingai atliko op. 
solistė D. Stankaitytė, o boso — 
R. Dabšys — sodriu, plačiai skam
bančiu balsu. Fortepijonu paly
dėjo R. Apeikytė (abu pastarieji 
iš Los Angeles, Calif.), vargonais 
grojo prof. VI. Jakubėnas (jung
tiniam chorui vargonais grojo tas 
pats prof. Jakubėnas ir fortepijo
nu palydėjo Toronto “Varpo” 
maestro St. Gailevičius). Kantata 
buvo numatyta visam, chorui, bet 
dėl gaidų išsiuntinėjimo suvėlini- 
mo tik dalis choro tegalėjo išmok
ti. Dirigavo pats autorius. Kan
tata turi 4 dalis, daug gražių ir 
meniškų vietų ir padarė gražų 
įspūdį. Jei visas choras ją būtų 
pajėgęs atlikti, nepaprastai įspū
dingas veikalas būtų daugiau sa
vo grožį parodęs.

išvystyta 1. d.) — St. Šimkaus ir 
Laisvės! — J. Žilevičiaus. Po per
traukos prasidėjo lituanistinių 
mokyklų mokinių choro progra
ma, vad. maestro F. Stroliai ir 
kanklių orkestrui pritariant. At
liktos dviem bei trimis balsais še
šios dainelės*^ dvi liaudies — 
Pasėjau linelį, harm. Alf. Mikuls
kio ir Šoks tėvelis suktini, M. K. 
Čiurlionio, kitos originalios: Grį
šim, grįšim — F. Strolios, Tėvy
nės varpai — St. Slyžio, Tau, 
brangi tėvyne — J. Bertulio ir 
Dainuojanti jaunystė — J. Gaide
lio.

Jaunučių choras iš keliolikos 
lituanistinių mokyklų savo moky
tojų buvo puikiai paruošti, vyr. 
dirigentui F. Stroliai teko tik vi
sus sujungti ir suderinti į vieną 
vienetą. Dainelės nesunkios, 
smulkmeniškai paruoštos, švariai 
ir pajėgiai skambėjo. Gražūs tau
tiniai drabužiai sudarė scenoje 
malonų akiai vaizdą, o kandangi 
dar pirmiena, tad visuomenė ne
paprastai tą naujovę nuoširdžiai 
sutiko. Kas gi vaikų nemėgsta? O 
čia dar taip savotiškas vaizdas pa
rodomas!

Po kantatos buvo iškviesti sce- 
non visi dirigentai — tai buvo 
lyg simboliškas atlyginimas už jų 
nepailstamą darbą lietuviškos dai-

savo turiniu neprilygo meniškajai 
išorei. Turint galvoje, kad kank- i 
lės dalyvavo D. šv. pirmą kartą, 
kodėl nebuvo jokio straipsnelio : 
apie kankles ir jų atgaivintojus? , 
Taip pat jokio straipsnelio nebu
vo nei apie vaikų chorus kitose 
tautose ir pas mus? Kodėl nebuvo 
įdėta dainuojamų kūrinių kompo
zitorių atvaizdų? Juk jei jie ne
būtų kūrę dainų, nebūtų nei dai
nų švenčių. Sakysim, gyvieji gali 
kam “užkliūti”, bet ką gali pa
kenkti mirusieji: St. Šimkus, Al. 
Kačanauskas, J. Gauba, J. Star
ką? Būtų tautinė pareiga tokiose 
šventėse vartojant kūrinius, tin
kamai prisiminti su nuotraukomis 
ir atitinkamais aprašymais ir jų 
kūrėjus. Taip su savo kompozito
riais elgiasi kitos tautos... O mes? 
Ypatingai tai buvo svarbu šiais 
metais, kai iš viso pasaulio suva
žiavo jaunimas. Jiems būtų buvę; 
svarbu parsivežti namo turiningą' 
programą, o ne vien i " 
nuotraukas su jų vadovais. Nega
lima šių trūkumų priskaityti kie
no nors'blogai valiai, bet greičiau 
neapsižiūrėjimui.

Visam Dainų šv. parengimui 
sėkmingai vadovavo visų gerbia
mas ir plačiai žinomas visuomeni
ninkas dr. St. Biežis su daugybe 
įvairiems reikalams sudarytų ko
misijų. Taktingas ir sumanus vi
suomenininkas gabiai išvengė 
įvairių nesusipratimų, dažnai pa
našiuose darbuose pasitaikančių. 
Tai pavyzdys, kaip galima viską 
sklandžiai įgyvendinti.

Baigiant tenka nuoširdžiai pasi
džiaugti dideliu choro vadovų ir 
choristų pasišventimu. Jie nesi
gailėjo ilgų ir varginančių repeti
cijų, jau nekalbant apie nuovargi 
ir kelionės išlaidas į D. šv. Tad 
garbė jums brangūs lietuviškos 
dainos ugdytojai! Kol tūkstantinis 
choras pajėgs susiburti vienon 
vieton ir sutraukti daug tūkstan
čių klausytojų, tol lietuvybė mū
sų tarpe žydės!

turgijoj jie vartoja hebrajų alfabetą, 
bet literatūroj verčiasi lotynų alfabe
tu. Trakuose iki paskutinio laiko re
zidavo didysis karaimų kunigas — 
chachanas šapšal, Lietuvos - Lenkijos 
karaimų dvasinis vadovas, prieš kele
tą metų miręs.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZĖJUS iškilmingai atidarytas bir- 

; jželio 22 d. Čikagoje, 4012 Archer St. 
Muzėjaus pagrindą sudaro turtingi dr. 
A. Račkaus rinkiniai. Tenai yra vie
nas geriausių Lietuvos pašto ženklų 
rinkinių, Lietuvos pinigų kolekcija, 
turtingas gintaro dirbinių skyrius ir 
kt.

JUOZAS TRUŠKAUSKAS, Los An
geles, Calif., parašė veikalą apie po-: 
piežių Pijų XII. Veikalas išeisiąs ang
lų kalba (jis dabar verčiamas)ir bū-i 
siąs pavadintas “The Rays of Truth; 
over the Deputy and Vatican”.
kalas būsiąs atsakymas į parašytąją- 
dramą “Vietininkas”, kurioje popie- 

tik" "choru I ^us ^Dus XII kaltinamas tylėjimu,
kai naciai žudė žydus. Šią dramą labai 
mėgsta reklamuoti kraštutiniai kairie
ji ir komunistai.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS sa
vo įstatuose turi paragrafą: “Laiko 
mokslinę biblioteką, archyvą ir kitas 
savo darbui reikalingas Įstaigas”. De
ja, šiuo metu institutas turi tik 22 
knygas ir keletą papkių su laikraščių 
iškarpomis. Savo biuletenyje gegužės 
5 d. institutas prašo narius iš anksto 
testamentu užrašyti lituanistines kny
gas ir archyvinę medžiagą instituto 
bibliotekai ir archyvui. Vienas narys 
jau esąs pažadėjęs apie 1000 lietuviškų 
knygų ir žurnalų komplektų palikti LI 
bibliotekai. Kad lituanistinė medžiaga 
nenueitų kur kitais keliais, kviečiami 
tai padaryti ir kiti lietuviai, nebūtinai 
instituto nariai. Lituanistikos Institu
tui vadovauja dr. Jonas Balys, 4522 
Albio Rd., College Park, Md. 20740, 
USA. Pr. AI.

ALB. BARANAUSKAS

pavyzdys jaunimui. Parapijos choro 
iniciatyva Londono lietuviai buvo su
sirinkę pobūvin, norėdami atžymėti šį 
gana retą įvykį ir pasveikinti dienos 
“kaltininką”. Jį sveikino parapijos, 
Bendruomenės ir kt. organizacijų at
stovai bei anksčiau Londono universi
tetą baigusieji, įteikdami jam bendrą 
dovaną. Kalbėjusieji iškėlė baigusiojo 
stiprias savybes, kurių dėka jam pa
vyko tai pasiekti, būtent: planingą 
mokslo siekimą ir nepalaužiamą užsi
spyrimą pradėtą darbą tęsti ligi jo už
baigimo. Pats M. Chainauskas nurodė 
dar ir trečią akstiną, būtent, morali
nę šeimos ir žmonos tėvelių paramą, 
už kurią jis jiems nuoširdžiai dėkojo. 
Gal tiksliausiai dienos mintį išreiškė 
E. Petrauskas, kalbėjęs universitetą 
baigusiųjų vardu: “Atrodo, visi mes 
šį vakarą norime pabrėžti vieną ir tą 
pačią mintį, būtent, kad mes tau, mie
las Mirai, jaučiame didelę pagarbą”.

M. Chainauskas gimė 1923 m. sausio 
7 d. Junkūnuose, Obelių vals., Rokiš
kio aps. Baigęs Rokiškio gimnaziją, 
pasitraukė į Vakarus ir Vokietijoje 
lankė Pabaltijo universitetą, inžinie- 
rijos fakultetą. Po karo atvyko Kana- 
don.ir po kiek laiko pastoviai apsigy
veno Londone. Lankė anglų kalbos va
karinius kursus ir po to įstojo į Vaka
rų Ontario universitetą. Dienos metu

Pačią muzikinę programą pra
dėjo šios šventės garbės dirigen
tė Alice Stephens, žinoma muzi
kos veikėja, atlydėta anksčiau bu-

DAR KARTĄ
Dar kartą atšilo žemė, dar vėl žolė ir smulkios augalėlių šaknys, 
Per naktį žalia ir tvanku — koksai mergystės suskubimas. 
Baltintas mūras, liesą praeivį apakinęs,
Skelbia pradėtą iš naujo, be skolos ar kredito, žaidimą.
Kalbėkim atvirai, be apsimestos bravūros, geriausia visai pusbalsiu.
Nes šiandie terminas. Nes antradienį pražys akacijos.
Tavo šakos, tavo šešėlis ir tavo saulė viduasly
Svyruoja, kaip tik ką įkurtos bendrovės akcijos.

dirbdamas, vakarais lankydamas vadi
namąjį extention kursą, o vasarą — 
vasaros mokylą, jis užbaigė reguliarių 
3 metų kursą per 4% metų. Turint 
galvoje darbo sąlygas, palyginus, tai 
yra gana trumpas laikas. Norėdamas 
dar pagylinti studijas, jis jau vėl už
siregistravo naujiems mokslo metams. 
Universitete jam užskaitė net penkis 
Pabaltijo universiteto išlaikytus daly
kus. Be viso to. visa šeima aktyviai 
dalyvauja organizaciniame darbe. Jis 
pats yra skautininkas — Simano Dau
kanto vietininkijos vietininkas ir para
pijos choro dalyvis. Ponia yra viet 
seserijos vadė. Kat. Moterų skyriaus 
narė ir t.t Dukra Silvija ir sūnus Ma
rijus taip pat dalyvauja jaunimo or
ganizacijose. Visi šeimos nariai yra 
skautai. Paklaustas, kas jam dabar at
rodo ypatingai svarbu ir ką jis norė
tų šia proga lietuviams pasakyti, jis 
pasakė štai ką: “ Savo tėvynei ir lie
tuvybės išlaikymui mes galėsime daug 
geriau pasitarnauti tada, kai sieksime 
augštojo mokslo ir užimsime svarbias 
tarnybas. Mes, ypač liet, jaunimas, tu
rime veržtis į augštas vietas, neišski
riant nė paties parlamento”. Sveiki
name ir linkime ateityje taip sėkmin
gai žengti pirmyn. E. D.

UŽSIMIRŠTI ŠIEMET
Užsimiršti šiemet jau nebėr taip lengva,
Gal kartais dėlto, kad vėjas kitoks nei soduose.
Dalykai, kurių vieniem taip užtenka, o kitiem neužtenka, 
Kai pagalvoji, beveik net atrodo nuobodūs.
šitaipos, su skėčiu virš galvos, per šlapdribą, per lietų,
Tarpais sustojant patvoryje atsigrįžti,
Neskubiais, nedidukais žingsniais iš vietos į vietą, 
Žinant, kad atgalios nėr kaip besugrįžti.

Iš o. a. V.- Valaičio foto parodos jaunimo kongrese.
Ed. Suloičio nuotr.

Atsiųsta paminėti
LIETUVA. Filatelistų draugijos biu

letenis nr. 4(104), gegužės mėn., 1966 
m. Red. Eug. Petrauskas, 7742 Co. 
Troy, Chicago, Ill., Zip. 60652, USA.

Pasaulio Lietuvis, nr. 23, birželio 
mėn. Informacinis biuletenis. Leidžia 
PLB valdyba. Red. St. Barzdukas.

Knygų Lentyna, nr. 1(142). Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos biuletenis. 
Leidžia JAV LB Kultūros Fondas. 
Red. Aleks. Ružaniec-Ružancovas, 1132 
N. Walnut St., Danville, DI. 61832, 
USA.

ŽIBURĖLIS, Cicero augšt lituanisti
kos mokyklos laikraštis, nr. 8, birželio 
mėn., 1966 m. Redakcija: R. Ališaus
kaitė, A. Arštikytė, L. Galvydytė, J. 
Kisieliūtė, A. Pračkailaitė, R. Skorubs- 
kaitė, S. Kuprys, R. Naujalis, T. Re
inys. Redakcijos globėjas Česlovas 
Grincevičius.

Kibirkštėlės, XXIII Immaculata sto
vyklos leidinys, Nr. 1, 16 psl. Redak
cija: Sės. M. Eucharista, M. Kurliands- 
kaitė, M. Matulaitytė, B. Venclovaitė.

Juozas Eretas, MAŽOSIOS TAUTOS 
IR VALSTYBĖS. Jų reikšmė Europai. 
Išleido “šaltinis” 1966 m., 16 Hound 
Road, West Bridgford, Nottingham, 
England. r

East Europe, A monthly review of 
East European Affairs, June 1966, vol. 
15 — Nr. 6. Published by Free Euro
pe, Inc. 2 Park Ave., New York, N.Y. 
10016, U.S.A.

Lietuva, filatelistų dr-jos biulete
nis, Nr. 5, birželis, liepa, rugpjūtis, 
1966 m. Red. Eugenijus Petrauskas, 
7742 So. Troy St., Chicago. Ill. 60652, 
U.S.A.

Ateitis, lietuvių katalikiškojo jauni
mo žurnalas, Nr. 6, birželio mėn., 1966 
m. Vyr. red. Skirmuntas Radvila. Red. 
nariai: E. Bradūnaitė, M. Pakalnišky
tė, A. Norvilas, R. šliažas. Red. adre
sas: 4545 West 63rd St, Chicago, Ill. 
60629, U.S.A. Administracijos adresas: 
5725 So. Artesian Ave., Chicago, DI.

poetas mokėsi ir Vokietijoje. Ar liko 
jo pėdsakai mūsų šalyje? Poetas Ba
ranauskas bendradarbiavo su vokiečių 
mokslininku A. Šleicheriu, padėjusiu 
Maskvos Mokslų akademijai išleisti 
Donelaičio “Metus”.

TAUTOSAKININKŲ GRUPĖ, vado 
Paujama Lietuvos Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
vyr. mokslinio bendradarbio K. Grigo, 
išvyko į Biržų rajoną įrašyti į magne
tofono juosteles dainų, pasakų, patar
lių, priežodžių, papročių apibūdinimo, 

i Lietuvos ir Latvijos pasienį tiria lietu
vių ir latvių tautosakininkai. Šį rude- 

į nį Vilniuje bus surengta bendra kon- 
ferencija, kurios tikslas yra aptarti 
surinktą medžiagą ir išleisti veikalą 

\ apie lietuvių-latvių tautosakinius ry
šius.

..u,,/ CLAUDIO VILLA, savo plokštelė- 
. Šis vei- mis išgarsėjęs italų šlągerinis daini

ninkas, koncertavo Vilniuje ir Kaune. 
Programoje buvo dabartinės lyriškos 
italų dainos, kurių dalį jis yra pats 
sukūręs. ■

VILNIAUS OPEROS TEATRE spe
cialiu K. Orfo “Gudruolės” spektakliu 
ir koncertu buvo pagerbti 6 orkest- 
.rantai: 60 m. amžiaus sulaukę — altų 
grupės koncertmeisteris Motiejus Bui
vydas ir altistas Samuilas Bėgunas; 
50 m. amžiaus sukaktį atžymėję — 
fleitų grupės koncertmeisteris Liudas 
Survila, litauristas Antanas Garčiaus- 
kas, smuikininkai Viktoras Grimalis 
ir Mečys Kriaučiūnas. Be darbo or
kestre, L. Survila ugdo fleitistus Vil
niaus valstybinėje konservatorijoje — 
beveik visi pokario metų fleitos kla
sės absolventai yra jo auklėtiniai. Su
kaktuvininkas taip pat nekartą yra di
rigavęs operos orkestrui, kai pokario 
laikmečiu buvo jaučiamas dirigentų 
trūkumas.

R. RIMANTIENĖS naują teoriją 
apie pirmųjų gyventojų pasirodymą 
Lietuvos teritorijoje senajame akmens 
amžiuje tikimasi pagrįsti ar atmesti 
šiuo metu atliekamais archeologiniais 
kasinėjimais Varėnos rajono akmens 
amžiaus stovyklose. Lig šiol buvo ma
nyta, jog pirmieji gyventojai į Lietu
vą atkeliavo viduriniame akmens am
žiuje.

BALIO DVARIONO koncerto valtor- 
nei su orkestru klavyrą ir valsą forte
pijonui išleido “Muzikos” leidykla 
Maskvoje. Pirmojo kūrinio atspausdin
ta 3.000 egz., o antrasis priklauso se
rijinei laidai “XX amžiaus kompozito
riai — jauniesiems pianistams”.

JUDITOS VAIČIŪNAITĖS ketvirtas 
poezijos rinkinys “Vėtrungės” pasie
kė skaitytojus ir kritikus. Dėmesio 
verti yra du eilėraščių ciklai — “Or
fėjas ir Euridikė”, “Zodiakas”. Re
cenzente I. Kostkevičiūtė rašo: “.„ di
dele poetine jėga moralinio išgyveni
mo tikrovė atsiskleidžia “Orfėjuj ir 
Euridikėj”, “Keturiuose paveiksluo
se” — šiuose ryškiausiuose pastarųjų 
metų J. Vaičiūnaitės lyrikos pavyz
džiuose. Antikiniai motyvai suskamba 
stipria dabarties gaida. Skausmingu 
sarkazmu ir gėla palydimi moderniš
ko didmiesčio Orfėjas ir Euridikė, jų 
tragiška kova su kliūtimis, didelių 
dvasinių vertybių ilgesys. Originaliai 
sumanyti keturi Odisėją lydintys mo
terų portretai pasakoja apie didelių 
jausmų dramą...” “Zodiako” 12 ei
lėraščių ciklas parašytas M. K. Čiur
lionio kūrinių motyvais, čia poetė 
vaizdžių žodžiu prikelia Čiurlionio 
spalvingą simboliką, o tai liudija kad 
ir šis (“žuvų”) posmas:

“O žvejų kaimeliuos mažuos 
atlydys bus miglotas ir drungnas,.. 
Tylios žuvys laiką matuos, 
bus toli ir paviršius, ir dugnas.”
Savo siekius J. Vaičiūnaitė apibūdi

na pora sakinių: “Su metais vis labiau 
norisi raiškaus paprastumo — esmės. 
Galvoju apie neblunkančius eilėraš
čius, skaidrius ir kietus, kurie įsirėž
tų į širdis...” V. Kst
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Mann & Mattel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR,
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

TORONTO"
Tel. RO 2-8255

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.
BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namą telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar hiznin, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Kai gitaros užgroja... Krepšinio 

turnyras Londone nepasibaigė vien 
rungtynėmis. Po jų beveik visi žaidė
jai pasiliko Londone mažiems užkan- 
džiams ir pasilinksminimui. Užkan
džių metu E. Daniliūnas rengėjų vardu 
išreiškė padėką karščio nepabijoju
siems sportininkams ir Šiluvos Mari
jos parapijai, kurios dėka pirmasis 
krepšinio turnyras Londone galėjo 
įvykti. Ypač dėkojo klebonui kun. B.| 
Pacevičiui ir J. Butkui. Klebonas sa-j 
vo žodyje džiaugėsi Hamiltono viene
to pajėgumu ir ragino kitas dvi ko
mandas stengtis “Kovą” pasivyti. Jis 
taip pat priminė, kad sportas lyg ir 
simbolizuoja reikalą žmogui tobulėti 
visose gyvenimo srityse. J. Butkus ir 
“Tauro” pirmininkas J. A. švilpa svei
kino Londonan atsilankiusius sporti
ninkus ir kvietė ir ateityje nepamirš
ti mūsų mažos apylinkės. Delhi, Ont. 
atstovas S. Kairys išreiškė džiaugsmą, 
kad Londonas vejasi didžiąsias kolo
nijas, stengiasi išjudinti mažąsias ir 
lyg ir tampa mažųjų apylinkių vado
vu. Visų komandų jaunimo atstovai 
dėkojo ir išreiškė viltį kada nors vėl 
Londone ar kur kitur susitikti. Pasi
linksminime gal dar niekada neturėjo
me tiek daug vyresnio amžiaus jau
nimo, kiek šį kartą. Ir taip jau geros 
jaunimo nuotaikos dar labiau pagyvė
jo atvykus jaunimo skonį atitinkan
čiam gitarų orkestrui, vad. muzikalio
jo Pronskaus, jr. Be sportininkų pasi- 
linksminiman atvyko dar jaunimo iš 
Rodney, Delhi - Tillsonburg ir kt. ap
linkinių apylinkių. Parapijos salė, tik-

t2l to žodžio prasme, buvo užleista jau
nimui. Rengėjai dėkoja dalyviams ir 
visiems jį jaunimo sąskrydį parėmu- 
siems. E. D.

Kanados sporto apygarda skelbia ir 
kviečia visus golfo mėgėjus dalyvauti 
vidurvasario turnyre, kuris įvyks š.m. 
liepos mėn. 31 d., 1 vai. p.p., Wasaga. 
Golf and Country Club. Jos yra prie 
labiausiai apgyventų lietuvių vasarvie- 

. čių: apie mylią 92 keliu į šiaurės rytus 
nuo Wasagos miestelio, pasukus deši- 

; nėn prie rodyklės — To Golf Club.
Registruotis galima iš anksto pas K. 

Lukošių, 28 Palisades, Toronto 3, tel. 
762-8998, arba vietoje prieš turnyrą.

Apygarda galvoja šį -atostogų meto 
turnyrą išpopuliarinti ir padaryti tra
diciniu Wasagos turnyru. Jam bus ski
riama pereinamoji taurė. Šiemet tas 
turnyras skaitysis kaip paskutinis pa
siruošimas prieš oficialų turnyrą To
ronte Darbo Dienos savaitgalyje — 
per Lietuvių Dieną. K. L.

Sportas Lietuvoje
Vilniaus Žalgiris Sov. S-gos futbolo 

pirmenybėse nugalėjo Ivanovo Teks- 
tilščiką 3:2. Po šio laimėjimo vilnie- j 
čiai vėl iškopė į pirmą vietą antroje 
pirmenybių grupėje.

Vilniaus universiteto studentė Zita 
Vizbaraitė pasiekė naują Lietuvos re
kordą 100 m bėgime, nubėgdama šį 
nuotolį per 11.9 sek. Ji pirmoji sulau
žė 12 sek. ribą. Pirmasis Lietuvos re
kordas šiame nuotolyje buvo pasiek
tas J. Juozapaitytės 1921 m. ir buvo 
15.4 sek. Per metų eilę tas rekordas

Lietuvių skautų veikla
• Pereitą sekmadienį Romuvos sto- draugovės skautai gražiai pasirodė su

vykioje sėkmingai praėjo Jaunimo skudučiais. Visi reperzentantai buvo 
Metų paminėjimas skautišku būdu, apdovanoti ženkleliais ir suvenyrais. 
Buvo pamaldos po kuri, spalvtagos factoio vadovu
skautų ir skaučių gretos išsirikiavo
vėliavų aikštėje iškilmingai sueigai. s- A- Baziliauskas. L.S. Sąjungos var- 
Kalbėjo stovyklaujančio jaunimo at- du lenkų skautus sveikino Kanados ra- 
stove vyr. sk. si. A. Volungytė. Kana- jono vadas v^. V. Skrinskas. C. S. 
dos krašto valdybos vardu pasveikino 
v.s. St. Kairys. Buvo padėtas vainikas 
prie stovyklinio paminklo žuvusioms 
už Lietuvos laisvę ir uždegtas aukuras. 
Trumpos apeigos ir kalbos minėjimą 
padarė labai gražiu ir patenkinančiu 
jaunuosius dalyvius. Po jo skautų-čių, 
jūrų skautų-čių, oro skautų, vilkiukų, 
paukštyčių ir skautų vyčių vienetai 
tvarkingoje rikiuotėje pražygiavo pro 
vadovus ir svečius, aidint skardiems 
lietuviškiems maršams. »

Popiet vyko įdomios skautiškos var
žybos, ežere paradavo jūrų skautai, 
nuleido vainiką ir pravedė vandens 
sporto rungtynes.

Vakare laužas praėjo jūros ir Bal
tijos reikšmės Lietuvai paryškinimo 
ženkle.

• Lenkų skautų tautinėje stovyklo
je su 700 stovyklautojų prie Barry’s 
Bay, Ont., dalyvavo pereitą savaitgalį 
dvi Romuvos stovyklos skiltys — 
skaučių ir skautų. Toronto Mindaugo

Ateitininkų žinios
Vasaros stovykla prasidėjo. Jau šeš

tadienio popietėje susirinko didesnė 
pusė stovyklautojų. Likusieji suvažia
vo sekmadienio ryte. Oficialus stovyk
los atidarymas įvyko sekmadienį 12 
vai. Aikštėje išsirikiavo 189 stovyklau
tojai ir vadovai. Tai gausiausia iki šiol 
buvusių ateitininkų stovyklų. V. Koly- 
čius, atidarydamas stovyklą, trumpai 
apibūdino šios stovyklos tikslus ir pri
statė stovyklos vadovybę. Ji šiais me
tais gana gausi, nes kiekvienas 10-15 
stovyklautojų būrelis turi savo vado: 
va, kuris su jais miega, valgo ir kartu 
praleidžia visą dieną.

Prof. Romas Mitalas (pats dar gana 
jaunas) perėmė stovyklos vadovavimą. 
Suskambėjo himno garsai, pakilo vė
liavos, ir stovykla įėjo į vėžes. Tiki
mės gražaus oro ir geros nuotaikos.

Šį šeštadienį, liepos 30, visa stovyk
la išvažiuoja į Stratfordo Šekspyro 
festivalį, kur visi turės progos pama
tyti “Twelfth Night”. Grįš stovyklon 
‘apie 8 vai. vakaro.

Sekmadienį, liepos 31 d., visi tėvai 
ir svečiai galės gauti stovykloje pie
tus. Tikimės, kad valgantieji paliks 
bent po $1.

Tėvai ir svečiai stovykloje mielai 
laukiami, tačiau prašomi nevežti vai
kams maisto ir neprašyti vadovų, kad 
galėtų vaikus keliom valandom išsi
vežti.

Virš 90% viso pasaulio vartoja 
metrinę sistemą ir Kanada ne
nori likti tuo atsilikusiu nuošim
čiu.

Kanados aviacijos daliniai, iki 
šiol turėję savo bazes Prancūzi
joje, persikelia į Vak. Vokietiją. 
Tie daliniai priklauso NATO ka
rinėm pajėgom.

Kanada jau pradeda galvoti 
apie metrinės sistemos įvedimą. 
Anglija jau praėjusiais metais 
pradėjo planuoti colių ir svarų CHOLKAN

CO. LIMITED REALTORS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO. KOOPERATYVAS

JAU PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS —

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS

Pirm. 10 - L30 ir 4.30 - 7 
Antr.10-1.30 
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7 
Penkt 10-130 ir 430-8 
Beft.9-12
Sekm. 930-1

Kapitalas
1966 Birželio 30 d.

$2,096,664
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

780 Queen St. W. 
' prie Gore Vale 

Tel. EM. 4-7994
Vestuvinės nuotraukos 

Meniškos vaikų nuotraukos 
Portretai ir kt.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias na si rinkimas namų, farmą, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
KIPLING • BURNHAMTHORPE, $6.000 įmokėti, mūro atskiras, 6 didelių 
kambarių bungaliukas (vienaaugštis), baigtas rūsys, gražus didelis kie
mas, prašoma kaina $23,900.
RUNNYMEDE EVELYN AV„ $10.000 įmokėti, mūro (rusvų plytų) at
skiras, 3 butų pastatas, 2 mūro garažai, 10 pėdų įvažiavimas, 7 metų se
numo, prašoma $39.900.
INDIAN RD. GRENADIER, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 13 didelių 
kambarių, pirmame augšte 5 kambariai, 2 garažai, platus įvažiavimas, aly- 
va-vandeniu apšildomas. Prašo $29.900.
COLLEGE - DOVERCOURT RD., Grynais, mūro, 2 butų ir krautuvės, ge
ras pastatas, pajamų arti $300. Investuotas kapitalas neša 12%. Sku
bus pardavimas. Kaina $18,500.
ANNETTE - MEDLAND, $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 didelių kam
barių, 3 mod. virtuvės, pirmame augšte prausykla iš 4 gabalų, gražus di
delis kiemas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo, prašo $26,500. Liks 
viena ilgametė skola balansui.
BROCK - COLLEGE, $3.500 įmokėti, mūro, 6 kambariai per du augštu, 

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate - vieta, kokybė ir 
kaina, čia gausite rimtą Ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

TIK PER 10 DIENŲ ...
Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą siūlome ypa

tingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie pristatomi į Lietuvą oro paš
tu per 10 dienų.

šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks Jūsų artimiesiems 
malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad siūlome nepraleisti šios retai 
pasitaikančios progos ir pasinaudoti šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.

Mergužėlė (01).
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė eilutei arba vasariniam 

apsiaustui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės medžiagos suknelei, 1 nai
lono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių nai
lono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuzė.

Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 terelyno kak

laraištis, vilnonė vasarinei eilutei medžiaga arba juoda medžiaga eilu
tei, 1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena pora nailono koji
nių su 6 mėnesių garantija, 1 be rankovių su eilutė dėvimas megztukas.

Kaina $65.00.
Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja tik $120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iš Londono tik už 12 dol., plius faktinos sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney rd.
London, E. 2.
Great Britain.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir gavėjo pa

rašu patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruo
tos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Ill., tel. 436-0494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Vilų pirkimo, nuomojimo, taip pat ir visais Kitais reikalais Ispanijoje pra
šome kreiptis į mūsų atstovą:

PALANGA PROPERTIES LTD., 24 Calle Monasterio de Poblet, 
Comarruga, Prov. de Tarragona, Espana.

AR PARAPIJOS NIEKAD NESIKEIS?
Atkelta is 2-ro psi. 

reigomis. Jo pirmininkavimo lau
kiama moterų sąjungose, parapi
jų komitetuose, mokyklų tarybo
se, kredito unijose, Šv. Vincento 
Dr-joj ir 1.1. Jis privaląs pats su
mokėti Įvairius mokesčius, vesti 
knygas,' prižiūrėti tvarką apie 
kleboniją, bažnyčią ir aplamai 
parapiją, surasti irzlios parapijie-buvo gerinamas. Paskutinė geriausia

pasekmė nepriklausomos Lietuvos lai- tės berniuko pirštines, paliktas 
kais buvo pasiekta O. šepaitienės 1938 bažnyčioj . . . Pagaliau, prisilaks- 
metais. tęs, prisiplušęs, klebonas priimti

Jugoslavijos Zagrebo mieste vyksta su “labai dideliu reikalu” atvy- 
stambus tarptautinis rankinio tumy- kusi parapijieti, kuris nieko ypa- 
ras, kuriame dalyvauja ir Sov. S-ga. tingo nepasako, tik pasiskundžia, 
Sovietų rinktinėje žaidžia keturios kodėl klebonas niekad neaplan- 
kaunietės E. Janilionytė, E. Petkuvie- ko j O Šeimos ? . .
nė, D. Vaitekūnaitė ir P. Dimaitė. Taip pat miesto klebonas pri- 

Odesoje įvyko tarptautinės lengvo- valąs sužinoti visus parapijiečius 
sios atletikos pirmenybės, kuriose ir jų adresus, nors penktadalis 
5.000 m bėgime K. Orentas atbėgo tre- jų kasmet kraustosi iŠ buto į bu- 
čias labai geru laiku 13:47.6, tik 0.4 
sek. atsilikęs nuo pirmos vietos.

V. Jaras tose pačiose rungtynėse 
disko metime laimėjo antrą vietą, nu
sviedęs 57.10 m. A. Aleksiejūnas 3.000 
m su kliūtimis bėgime ir gi buvo ant
ras, nubėgęs ši nuotolį per 8:46,2.

Delhi, Tillsonburg
VASARIO 16 GIMNAZIJAI Vokie- 

tijoje paremti pirmoje šių metų pusė
je surinkta ir pasiųsta $108. Aukojo po 
$12 šie Nr. 41 rėmėjų būrelio nariai: 
P. Augaitis, B. Dirsė, J. Rimkus, D. 
šiuma, D. Žiogas, A. Rudokas, B. 
Stonkus, V. Miceika, Katr Moterų 

, Draugija.
Malonu buvo spaudoje matyti buvu

sio mūsų globotinio (dabar jau gim
naziją baigusio) Gedimino Bauro nuo
trauką kaip veiklaus jaunuolio, atvy
kusio is Vokietijos į jaunimo stovyk
lą ir kongresą. Malonu, kad mūsų su
aukoti doleriai neša naudą, padeda 

: Vokietijoj likusių mūsų brolių lietu- 
I vių vaikams ne tik siekti mokslo, bet 

ir neatitrūkti nuo lietuviško kamie
no. , M. M.

LONDON, ONT.
ATSIVĖDINTI GEGUŽINĖJE visus 

kviečia Bendr. apylinkės valdyba lie
pos 30 d., šeštadienį. Genčių (buv.Plė- 
tienės) ūkyje, fesančiame Mount Bryd- 
ges, Ont., netoli plento nr. 2. šią vie
tą nesunku surasti: važiuoti plentu nr 
2 ligi Christine krautuvės. Prie jos pa
sukti į dešinę ir kiek pavažiavus kai
rėje pusėje pirmas ūkis kaip tik ir 
bus gegužinės vieta. Bus stengtasi ją 
kaip nors paženklinti. Pradžia 4 vai. 
p.p. Bus stiprūs užkandžiai ir gėrimai! 
Tad nepamirškime pirmos, o gal ir 
paskutinės, šių metų gegužinės.

J. KASPUTIS staiga mirė. Ką tik 
tik gavau liūdną žinią, kad staiga mi
rė J. Kasputis, 64 m. amžiaus, kilęs 
iš Batakių, Tauragės aps.

Prancūzų Mirage IV bombone
šis numetė 20 kilotonų atominę 
bombą i Mururoa salą prancūzų 
Polinezijoje. Atominiai bandymai 
P. Pacifike bus tęsiami iki 1968 
metų.

tą, iš gatvės Į gatvę, iš priemies
čio i priemiesti. Iš jų gal nėra nė 
vieno procento, kurie gera valia 
ir savo noru praneštų parapijai 
savo naujus adresus. Naujai at
vykusieji parapijos ribosna taip 
pat nesiteikia apie tai painfor
muoti parapiją. Vidutinis naujas 
parapijietis mėgsta žaidimą, pa
vadintą: “Ateik ir surask mane”.

Be to, klebonas ar vikaras ne
gali atsilikti nuo gyvenimo: pri
valo visa tai sekti, studijuoti, 
skaityti knygas, spaudą... Bet 
ar tai svarbu parapijiečiams ? ..

Pagaliau, dirbęs, posėdžiavęs, 
bėgiojęs, pirmininkavęs, visur bu
vęs ir viską prižiūrėjęs, klebo
nas išgirsta iš vieno parapijiečio: 
“He isn’t a very good money - 
raiser...”

Pr. Alšėnas

1966 M. VASAROS MUZIKOS FESTIVALIS TORONTE 
TORONTO MIESTO PARKŲ IR POILSIO SKYRIUS, DRAUGE SU TORONTO MUZIKŲ 
DRAUGIJA, REMIAMI MUZIKOS PLOKŠTELIŲ PRAMONES FONDO IR "TORONTO 
DAILY STAR", PRANEŠA SEKANČIĄ PROGRAMĄ:

Sekmadienį, liepos 31 d.
Queen's Own Rifle ork. su kopi. kap. W. T. ATKINS. 
Svečias sol.: BETTY WEIR.
48-to Skotu kariško pulko orkestras su pučiamaisiais 
instr, (pipers) ir šokėjais. Kapelm. kap. D. KEELING. 

ELLIS McLINTOCK ork. Svečiai: R. Marinucci, Betti 
Orsati ir šokėjai.
Vargonų rečitalis su RONNIE PADGETT
HORACE LAPP grupė ir dainininkai— ivair. koncertas.
Populiari simfonija. Dir. BORIS BROTT.

2.30 v.p.p. High Park
2.30 v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. Willowvale Park
5.30 v.p.p. High Park _
7.30 v.v.
8.00 v.v.

Earlscourt Park
Exhibition Park ____________
(Main Bandshell) Svečios solistas SYLVIA GRANT.

Pirmadienį, rugpjūčio 1
Exhibition Park
(Main Bandshell) Specioli progr. "erigodoon" su dir. Mr. Horace Lapp.
Ramsden Park kodriliaus šokiai —

Antradienį, rugpjūčio 2
WithrOW Park Karališko pulko orkestras su kopi. Lt. S. CLARK 
Allan Gardens kodriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras

Trečiadienį, rugpjūčio 3
12.15 v.p.p.Nth. Philips Sq.
8.30

8.00 v.v.

8.30 v.v.

8.00 v.v.
8.30 v.v.

8.30
8.30

7.30
8.00
8.30
8.30

BOB SCOTT orkestras

v.v.

v.v.
v.v.

v.v. 
v.v.
v.v.
v.v.

8.30 v.v.

Riverdale Park
Kaimiškos koncertas su BOB SCOTT orkestru, 
HAROLD HARTON ir ELAN STUART.
Liaud. dainos ir Hootenanny su: Allan Word trio, 
Michael Sherman, Alan MacRae, Vikky Taylor ir 
Klaas Van Graft.
kodriliaus šokiai — BOB SCOTT orkestras 
kadrilious šokiai — Angus MocKIN NON ork.

Džozo koncertas su: Pat Riccio ir jo orkestru. 
411-jo eskadrono R.C.A.F. orkestras su kapelm. F.-O. 
B. CLARK. Svečias sol.: JOANNA MELE.
kodriliaus šokiai BOB SCOTT orkestras 
kadrilious šoktai — AL WARD orkestras

Monarch Park
Dufferin Gr. Prk.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 4
Eglinton Park
Nth. Phillips Sq.
High Park
Kew Gardens

Penktadienį, rugpjūčio 5
Riverdale Park Rateliai. (Round) lokiai — MART KENNEY orkestras.

Sekmadienį, rugpjūčio 7
Ordinais Club ork. su kepei. Mr. G. Anderson.
Svečiai: Shon Clifford Dixieland grupė.
Toronto įgul. Artilerijos ork. su kapelm. kop. M. M.
DUNMALL. Svečios sol.: JOYCE SULLIVAN.
HORACE LAPP grupė ir dainininkai — įvairus kone.
Vargonų rečitalis su RONNIE PADGETT
Benny Louis ork. Svečici: The "Rogues".
Populiari simfonija — dirig. VICTOR FELDBRILL.

2.30 v.p.p. High Park
2.30 v.p.p. Kew Gardens
2.30 v.p.p. Willowvale Park
2.30 v.p.p. Willowvale Park
7.30 v.v.
8.00 v.v.

Earlscourt Park
Exhibition Park ___ _____ _____________ n
(Main Bandshell) šv^ios $oi.: ilona kombrimck.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. Tel. 533-4414

Parkdale B-A Service Centre 
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 

535 - 9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir tt. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 • 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Stop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584 
SWANSEA, $10.000 įmokėti, 8 kam

barių per du augštus, labai pui
kus namas, gražiai įrengtas rū
sys, beveik 3 prausyklos, ga
ražas* su privačiu įvažiavimu, 
vertas pažiūrėti.

DURIE - BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras mūrinis na
mas; kvadratinis planas; dvi 
prausyklos, gražus didelis kie
mas, garažas; netoli Bloor.

BLOOR - JANE, $6.000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių atskiras na- 

. mas, naujas šildymas, garažas 
su šoniniu įvažiavimu, namas 
be skolų.

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kam
šų privačiu įvažiavimu, gražus 
su privačiu įvažiavimu, kražus 
kiemas; pilna kaina $19.900. _ 

SWANSEA - BLOOR, apie $4.000 
įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
vienaaugštis (bungalow), gara
žas. Pilna kaina tik $17.900, 
viena atvira skola balansui.

BLOOR - RUNNYMEDE, apie $7- 
8.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, kvadratinis pla
nas, garažas, gražioje ramio
je gatvėje, netoli Bloor.

ROYAL YORK - BLOOR, $10.000 
įmokėti, gražus, didžiulis 7 
kambarių “Split-level” viena
augštis, užbaigtas rūsys, 2 
prausyklos, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola 10-čiai metų.

P. S. Turiu didelį pasirinkimą įvai
raus dydžio apartamentų.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE €91U
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5% % pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in- 
tercom sistema ir kt $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti- 
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

PASITEUtaUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.
BEWDLEY ONTARIO, 50 akrų su trobesiais, prie pat Rice ežero ir mies
telio. Prašoma kaina viso $7.000.
BLOOR—DUNDAS, $18.500. Įmokėti apie $3.000, balansas atskiras morgi- 
čius, 6 kambariai per du augštus, garažas, greitas įėjimas.
BLOOR prie SUBWAY. S19.900. 8 dideli kambariai, 2 vonios, 2 virtuvės, 
oru, alyva šildomas, garažas. Įmokėti apie $8.000.
DUNDAS—BLOOR, $21.900 prašoma kaina, geras mūrinis namas, visi 
nepereinami kambariai, vandeniu - alyva apšildomas, 2 vonios, 3 virtu
vės, garažas. Įmokėti apie $5.000. Balansas atviri morgičiai.
7 BUTŲ APARTMENTAS, $69.000. Originalus pastatas High Parko ra
jone. Viso 35 kambariai, pajamos virš $9.500. Įmokėti apie $25.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6!£% 
asm. paskolas iš 1%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n n A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME 
434% už depozitus 5Yi% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrūs" 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Stadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefowd: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonai BE. 3-5996

LANDSDOWNE-QUEEN
$10.000 įmokėti, atskiras, gerų 
plytų, vandeniu apšildomas, mo
derni virtuvė, 4 skyrių prausyk
la. Šoninis įvažiavimas, dvigubas 
garažas, be mortgičių.

APARTAMENTAS. 23 butai;
$15.000 įmokėti, prašoma kaina 
$165,000, virš $27,000 pajamų 
į metus, 8 butai po 3 miegamus, 
kurie gali būti lengvai pakei
čiami į du mažesnius butus. 
Didelės galimybės pajamoms.

BLOOR-DUFFERIN $1.500 įmok.
6 kamb. plytinis namas, nau
jas pečius, 2 virtuvės, prašo 
$14.900.00.

LAWRENCE-SCARLETT, 6 kmb. 
didelis vienaaugštis (bungalo- 
vas) naujas, atskiras, dvigubas 
garažas. Prašo $29.500.00.

JANE-BLOOR. Atskiras, plytų, 6 
didelių kambarių namas, van
deniu - alyva apšildomas, priva
tus įvažiavimas, garažas, dide
lis ir gražus sklypas, $26,500.

OSSINGTON - DUNDAS, $1,500 
įmokėti. 5 kamb., pusiau atski
ras, naujai dekoruota, garažas. 
Prašo S9.000.00.

COLLEGE-CRANFORD. Plytin., 12 
didelių kambarių, 3 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu apšildomas, 
dvigubas garažas.

Turime krantavią, namą, vasarvietią, hoteHą. motelfą fral-

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BAIDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

MOLSON EXPORT
Kanados labiausiai perkamas alus

FOUR SEASONS TRAVEL r* f* 4 Z4.
323 LAKESHORE RD. EAST, r O IT vreaiT

V n a Aėkl AC Visais kelionių reikalais, visame pašau* 
• D At E TN M 3 lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
hAOLSON

Pranešame gerb. klijentams, kad

BALTIC EXPORTING CO. ĮSTAIGA 

dėl vasaros atostogų bus uždaryta

nuo liepos 21 d. iki rugpjūčio 7 d. imtinai

4 ,IIKASALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

oplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A jį M/ su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536-7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532-7733

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St, • LE. 1-3074 e Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
RIaa. A..A^m:&^ 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dioor Aųrorire Uarag^ das ir college). TeL 531-1305

PO JAUNIMO KONGRESO ir dainų 
šventės Čikagos lietuviai išeina vasa
riniam poilsiui. Jau iš čia išvažinėjo 
beveik visi svečiai, kurie buvo suvažia
vę iš kitų Amerikos miestų ar toli
mųjų kraštų. Karšta Čikagos saulė, ku
ri šiemet kiek daugiau negu ankstes
niais metais rodo savo galią, išvaiko 
tautiečius iš miesto į vasarvietes.

Liepos mėn. 10 d. buvo atsisveikin
ta su kongreso programa surengtomis; 
parodomis. Dabar jau nieko nebeliko,’ 
kas galėtų priminti didįjį jaunimo su-j 
sibūrimą, nebent tik įspūdžiai, nuo- • 
traukos, pažintys... Kiekvieną dieną į. 
Jaunimo Centro sales vis užklysdavo ■ 
mūsų tautiečiai, kurie apžiūrėdavo ten 
išstatytus mūšų eksponatus, kiek dau-‘ 
giau sustodami ties jaunųjų dailininkų 
darbais, kurių dalis pateko į dailės mė-į nuosius futbolininkus 2:1. 
gėjų kolekcijas. Iš lankytojų knygos 
galima matyti, jog dailės parodą ap
lankė gal koks tūkstantis žmonių, o 
pagal gy venamąsias vietas žiūrint, lan
kytojų būta iš viso pasaulio — net 
viena pavardė pastebėta iš Vilniaus, 
Lietuvos.

Iš tiesų — jaunimo kongresas ir dai
nų šventė Čikagoje paliko daug įspū
džių, minčių. Jų dalis vis nagrinėja
mos, keliamos lietuvių spaudoje ir, 
kaip atrodo, dar ilgesnį laiką ras ten 
vietos.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 -6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A & B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4 -1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.

DIDINGAS 
ALUS ‘' 

didžiam krašte

uania Must Be Liberated”, šio veži
mo nuotrauką patalpino “Chicago Tri
bune” dienraštis liepos mėn. 17 d. 
laidoje kartu su minėjimo aprašymu.

Lietuvių kolonoje galėjo būti žy
miai daugiau jaunimo. Taip pat labai 

i reikėjo naujų, vaizdingų plakatų, ge
resnės organizacijos.

Tos dienos vakare Alvudo organiza
cija šeštadienio vakarojimo progra
mos metu Marquette paminėjo Darių 
ir Girėną eisena prie jų paminklo.

Iš Čikagos Hukaitė dar žadėjo va
žiuoti į CIevelandą dalyvauti Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje seime. 
Kadangi ji atstovauja giminingą or
ganizaciją Argentinoje, tad jai buvo 
įdomu susipažinti su šio krašto lietu
vių susivienijimu, šiemet mininčiu 80 Ten buvo perskaitytas lakūnų testa- 
metų'gyvavimo sukaktį.

Visų rūšių automobilių išorės (bo
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST., 
tel. WA 14225 arba WA 4-1001

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Aven Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeL LE. 2-5191

Dėmesio namų 
savininkai!

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiecira valymas. Šutai-

Skambinkite LE. 34912.

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
Įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas>

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais k 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas KO. 6-1372

mentas, o Povilas Dirkis pasakė kalbą. 
Jaunieji nešė vėliavėles ir žvakutes, 

JAUNIMO KONGRESE buvo ne tik kurios vakare sudarė neblogą Įspūdį. 
Simpoziumas lietuvių sportinės veiklos Sekančią dieną po pietų DariausžGirė- 
tema, bet ir sporto varžybų, čia buvo no sukaktį prisiminė senieji. Čia lie- 
pasitenkinta futbolo rungtynėmis ir .pos mėn. 17 d. įvyko kuklios iškilmės, 
lauko teniso komandinėmis. pirmeny- \ kurių metu kalbėjo Lietuvos generali- 
bėmis. Į nis konsulas dr. Petras Daužvardis ir

Futbole rungtyniavo Čikagos “Litu- keli amerikiečių politikai. Gen. konsu- 
anicos” ir Niujorko “Atleto” jaunių las aiškino: “Darius ir Girėnas — ypa- 
vienuolikės. Čia pro pratęsimo nuga- tingai Darius — nepasitenkino vien 
Įėjo čikagiečiai, Įveikę Niujorko jau- nepriklausomybės atgavimu Lietuvai

— jie dirbo Lietuvos sustiprinimui ir 
Lauko teniso varžybos, kurios tęsėsi pasaulio arenoje iškėlimui. Tam jie

dvi dienas, baigėsi Čikagos “Neries” savo skridimą ir gyvybes paaukojo, 
laimėjimu. “Neris”, kurią atstovavo Tebūnie jie pavyzdys ir inspiracija vi- 
P. Pikeliūnas. V. Grybauskas ir J. Juo- siems lietuviams, ypatingai lietuvių 
dikis, baigmėje nugalėjo Clevelando jaunimui. Lietuva dabar itin reikalau

ja didesnių ir drąsesnių žygių. Ji yra 
vėl Rusijos pavergta, kankinama, iš
naudojama, rusinama ir naikinama — 
iš žemėlapių išbraukiama, Rusijos im
perijoje skandinama”.

Savo kalbą gen. konsulas baigė to
kiu reikalavimu: “Jeigu kitoms tau
toms, Afrikoje ir Azijoje, duodamos 
ir pripažįstamos valstybinės nepri
klausomybės, tai lietuvių tautai turi 
būti grąžinta pavogtoji Lietuvos vals
tybė ir nepriklausomybė”.

INŽ. VYTAUTAS ŠLIUPAS, buvęs 
čikagietis, birželio mėn. pabaigoje ir 
liepos mėn. pradžioje vėl čia viešėjo, 
sugrįžęs net iš Pakistano, kur prižiū
rėjo statybos darbus. Jis, važiuodamas 
i Čikagą, buvo sustojęs Egipte, Persi
joje, Graikijoje ir kituose kraštuose, 
kelionėje praleisdamas 5 savaites. Da
bar inž. šiliipas gavo paskyrimą į kitą 
vietą—Bankoką, Tbailandijoj, kur bus 
vieno statybos projekto darbų vedėju. 
Toje vietoje dirba ir kitas buvęs čika
gietis — inž. Leonas Maskaliūnas (gy
vena su šeima) ir inž. Vladas Eikinas 
(ten gyvena ir jo žmona Marija).

Pakistane taip pat dirba vienas či
kagietis — elektros inžinierius Ado
mas Mickevičius, čia buvęs didelis stu
dentų veikėjas. Toje valstybėje gyve
na ir jo žmona Lina ir neseniai gimusi 
jų dukrelė Vilija.

ČIKAGIEČIAMS LIETUVIAMS ge
ra pokalbio tema buvo negrų riaušės 
Čikagos vakarinėje dalyje, visai neto
li Cicero ir Vestsaidės lietuvių kolo
nijų. Riaušes pradėjo negrai vaikėzai
— pradžioje menku incidentu, kuris 
po kelių dienų išvirto į policininkų 
šaudymą, krautuvių plėšimą, degini
mą. Iki buvo iškviesti Tautinės Gvar
dijos kariai, negrai sugebėjo daug ža
los pridaryti Riaušių metu žuvo du 
negrai jaunuoliai, buvo pašauta nema
ža civilių žmonių, daug suimta. Publi-

(Nukelta į 8 psl.)

“Žaibo” pirmą komandą 3:0. Trečią 
vietą užėmė Čikagos “Aras”, IV — 
“žaibo” n komanda. Paguodos rate 
laimėtojais išėjo Australijos lietuviai 
tenisininkai: buv. Lietuvos teniso 
meisteris A. Remeikis ir A. Šimkus.

NELIDA HUKAITĖ buvo viena iš 
Argentinos lietuvaičių, kurios buvo at
vykusios į jaunimo kongresą Čikagon. 
Su šia 22 metų amžiaus mergina vieną 
vakarą, jau po kongreso, teko pačiam 
išsikalbėti apie Argentiną ir jos lietu
vius.

Viešnia iš Argentinos iš profesijos 
yra mokytoja: mokytojauja mokykloje, 
skirtoje neišsivysčiusiems vaikams, ir 
dar toliau tęsia mokslą. Ji veikli ir 
vietinėje lietuvių veikloje: gyvenda
ma didžiausioje Argentinos liet kolo
nijoje Buenos Aires, ji priklauso Su
sivienijimui Lietuvių Argentinoje ir 
yra jos valdybos narė.

Hukaitė jau yra gimusi Argentinoje, 
į kurią jos tėvai iš Lietuvos atvyko 
1930 metais. Ji yra vienintelė šeimoje, 
nelankė jokios lietuviškos mokyklos 
(ten jų visai nebėra), tačiau dar kalba 
ir rašo lietuviškai, nes tėvai pajėgė jai 
perduoti savo kalbą. Siek tiek rašinėjo 
ir vietos laikraščiui — “Argentinos 
Lietuvių Balsui”.

Ji pasakojo, jog lietuvių gyvenimas 
Argentinoje nėra labai gyvas, nors 
jaunimas dažnai surengia šokius, pa- 
silinksminimus, programas. Tas juos 
ir laiko prie lietuviško kamieno ir ne
paskandina svetimoje aplinkumoje. 
Jos nuomone, tautiečiai Argentinoje 
vienas kitam labiau nuoširdesni, negu 
Amerikoje, kur ji išbuvo daugiau ne
gu mėnesį laiko ir jau spėjo šiek tiek 
šį kraštą pažinti. Jai buvo nuostabu, 
kad Amerikoje daugelis net savo kai
mynų nelabai pažįsta ir labai retas 
su jais bendrauja. Argentinoje tarp 
žmonių vyrauja šiluma ir draugiėku- 
mas.

JUOZAS GOBIS, “TŽ” ir kitų lietu
viškų laikraščių bendradarbis, gyve
nantis Klevelande, liepos mėn. vidu
ryje vizitavo čikagiečius. Jis buvo ap
sistojęs pas savo giminaitę Adą Sutku
vienę (labiau žinomą kaip dail. Kor
sakaitę) ir jos vyrą dr. Praną Sutkų, 
Įsikūrusius puošnioje rezidencijoje Či
kagos priemiestyje — Homewood, HL

Juozas Gobis, Lietuvoje pagarsėjęs 
kaip žinomas pedagogas, mokslo vado
vėlių ir kitų knygų autorius, nors jau 
peržengęs 70 metų (šią sukaktį jis mi
nėjo praėjusiais metais) ribą, bet dar 
ir dabar yra darbštus bei kūrybingas. 
Kadangi jau yra išėjęs į pensiją, turi 
daugiau laiko rašymui, ir jo straips
nių šiandien galima užtikti įvairių že
mynų lietuvių spaudoje — net ir toli
moje Australijoje išeinančiuose “Tė
viškės Aiduose”. Jo mėgiamiausia te
ma yra politiniai straipsniai, nes po
litinius mokslus jis yra studijavęs 
Amerikoje ir tą šaką gerai pažįsta.

Įdomu buvo po daugelio nesimaty
mo vėl sutikti šį tautietį ir su juo pa
sikalbėti ir paryškinti tas mintis, ku
rios likdavo ne visai aiškios susiraši- 
nėjant laiškais. Čikagoje ir Cicero lie
tuvių kolonijoje svečias iš Klevelando 
aplankė ne vieną pažįstamą ir, reikia 
manyti, iš čia išsinešė gerus įspūdžius.

BŪRYS LIETUVIŲ dalyvavo Pa
vergtųjų Tautų Savaitės minėjime, 
kurio programą sudarė paradas ir kal
bos. Paradas vyko State gatve, čia lie
tuviai vėl nešė tuos pačius plakatus, 
kurie jau bene 10 kartų įvairiomis 
progomis buvo matyti. Tik vienas ki
tas atrodė kiek naujesnis. Lietuvių 
kolonoje buvo ir gražiai papuoštas ve
žimas, kurio viršuje buvo šūkis “Uth- 
uania Must Be Free”, o šone — “Uth-

ATOSTOGŲ LAIKAS VISIEMS, ISSKYRUS VAGIS IR VANDALUS 
NEPAMIRŠKITE APDRAUSTI SAVO TURTĄ 

NUO VAGYSČIŲ NELAIMIŲ.

P. BARAUSKO AGENTŪRA 
231-2661 arba

233-3323

38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT 
(ROYAL YORK if DUNDAS gatvių kampas)

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 A..wette St., 

Tel. R0 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

Ir Volkswagenais.

W. A. LENCKI
B.A., L.L.B.

advokatas, 
notaras

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 6-1182

Toronto

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

STANLEY WM. FROLICK, B.A 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
Iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-9 

• vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(i rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr., Downsriev.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633-1167

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 • 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v.

<1. a U <1 i MOL £!> i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A-V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769 - 4131



JOORONTO*
Sy. Jono Kr. par. žinios

— Sekmadienio pamaldose tal
kino kun. Liudas Januška, ilga
metis torontietis, Šv. Jurgio para
pijos vikaras Ročestery, šiuo lai
ku praleidžiąs dalį savo atostogų 
Kanadoje.

— Gerojo Ganytojo stovykla
vietėje 10 vai. pamaldas laikė 
svečias iš Čikagos — kun. Kaži- nį 8 vai. ryto.
mieras Kuzminskas, kuris pa-Į —šį šeštad. 8 v. ryto laikomos ..v _ . T z-. mirties 

į metinių proga. Mišias užprašė se
suo p. K. Margienė.

— Šį sekmad. 10 v. ryto laiko
mos Mišios už a.a. O. Dabkuvienę. 
Mišias užprašė p. Dilkų šeima.

— Šį sekmad. parapijoje lan
kysis Amerikos Kunigų Vienybės 
Šalpos Fondo Lietuvai pirm. kun. 
Kuzminskas ir pasakys pamoks
lus. Daroma speciali rinkliava su
šelpti Lietuvoje likusią kunigiją 
ir parapijas. Maloniai prašome 

; duosniai prisidėti.
— Mišios T. pranciškonų sto

vyklavietėje Wasagoje — 9 ir 11

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. P. Dambrauskui, 

nuoširdžiai užjaučiame velionies 
šeimą ir artimuosius. Taip pat gi
liai užjaučiame p. N. Baltakienę, 
Lietuvoje mirus jos broliui a.a. 
J. Diliui. Mišios už velionies vėlę, 
kaip užuojauta užprašytos p. Ro- 
ževičių šeimos, bus šį ketvirtadie-

mokslo metu apibūdino religinę Mišios už a.a. J. Gritėną 
padėti Lietuvoje.

— Praėjusią savaitę iš parapi
jos bažnyčios lietuvių kapinėse 
palaidoti: a.a. Petras Dambraus
kas ir Jonas Maciulevičius (Mitch
ell). A.a. P. Dambrausko laidotu
vėse dalyvavo plati velionies gi
minė ir daug draugų. Velionis il
gai sirgo ir buvo pilnai pasiruo
šęs didžiajai valandai: paliko tes
tamentą ir pasiruošė religiniai. 
A.a. Jonas Maciulevičius, 72 m., 
buvo kilęs nuo Trakų, išauginęs 
5 vaikus. Abiejų velionių šei
moms ir giminėms nuoširdiUžuo
jauta.

— Šį šeštadienį 9 vai. gedulin
gos pamaldos už a. a. Oną Dab- 
kienę.

— Sutuokta: Gediminas A. Sa- 
kus-Sakevičius ir Danutė M. Pa
cevičiūtė.

Šv. Jono lietuvių kapinėse šią 
savaitę vykdomi pamatų išliejimo 
darbai šių šeimų statomiems ant
kapiams: Stanaičiui, Alimui, P. 
Aušrotui, K. Prialgauskui, Ubei- 
kai, Sigleriui, Smitui, Vingevi- 
čiui, Pocešiūnui ir Skripkutei. 
Numatyta pamatus išlieti šiam sa
vaitgaliui.

Aug. Kuolas, Toronto apyl. pir
mininkas, savaitgalį išvyko į Či
kagą dalyvauti savo dėdės Ignaco 
Kuolo laidotuvėse.

Gerojo Ganytojo stovykla pra
dėjo trečią stovyklavimo savaitę. 
Stovykla veiks iki rugpjūčio 6 d. 
Praėjusias dvi savaites stovykla 
buvo perpildyta — dalį prašiusių
jų nebuvo galima priimti. Dabar 
stovyklavietėje kelios vietos yra 
tuščios. Užbaigiant pirmąsias dvi 
savaites, praėjusio šeštadienio 
vakarą buvo suruoštas įdomus 
laužas su gražia programa, o taip 
pat dėmesio verta A. Seiminkie- 
nės, stovyklos rankdarbių vado
vės, vadovaujama rankdarbių pa
roda, kurioje parodyti įvairūs pa
čių stovyklautojų medžio, popie
riaus ir keramikos dirbiniai. Pas- 
kutiniosioms dviems savaitėms 
sporto vadovu berniukams atvy
ko A. Klimas. Stovyklos komen
dantu visas keturias savaites yra 
J. Bakis. Stovyklautojų nuotai
kos geros, daug užsiėmimų, nie
kam netenka nuobodžiauti ar “il
gėtis” namų. Programose visur 
jaučiama įgudusi p. K. Marijošie- 
nės ranka.

Gautas laiškas iš Lietuvos Ele
nai Astrauskienei. Prašome atsi
imti “TŽ” administracijoje.

Gerojo Ganytojo stovyklos atida- 
ryman žygiuoja mažieji, vad. p.

D. Girčytės

— T. Paulius porai savaičių yra 
išvykęs į Kanados šiaurę. Sporto 
reikalais prašom kreiptis į Auš
ros valdybos narius arba į atski
rų sekcijų vadovus. T. Ambrozi- 
jus dvi savaites kapelionaus atei
tininkų stovykloje. T. Placidas, 
grįžęs iš’ atostogų, vėl įsijungė į 
parapijos darbą.

— Pasibaigus Aušros stovyk
lai, nuoširdžiai dėkojame jos va
dovybei, ūkvedžiams, šeiminin
kėms ir visiems talkininkams už 
jos tvarkingą ir sėkmingą prave- 
dimą.

— T. pranciškonų stovyklavie
tėje vykstančiai ateitininkų sto
vyklai linkime gražaus oro ir pa
kilios nuotaikos.

— Praėjusią savaitę T. pranciš
konų vienuolyne ilsėjosi T. Juo
zas Barkus. Svečias yra benedikti- 
~as vienuolis, čiagimis iš lietuvių 
tėvų ir profesoriauja T. benediti- 
nų vedamame kalidžiuje. Nors ir 
neturėdamas progos susieiti su
lietuviais, svečias gražiai kalba 
lietuviškai. Jam paliko ypatingai 
didelį įspūdį Toronto jaunimo 
stovyklos, kurias jis visas aplan
kė.

— Pakrikštytas Antano ir Mag
dalenos Daukšų sūnus Linas Po
vilas. Sveikinimai ir gražiausi lin
kėjimai!

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas praneša, kad pirma- 
'*V'ni rugojūčio 1 d. yra Civic Ho
liday, ir bankas bus uždarytas.

“Dainos” padėkoje praeitos sa
vaitės “TŽ” Nr. 29 išleista Kar
tūno baliaus loterijos pirminin
kės p. V. Perminienės pavardė. 
Dėl šios klaidos atsiprašome p. V. 
Perminienę ir per ja gausiai au
kojusius. — M. F. Y.

Ponia Vaidotienė praėjusį sek
madienį po 11 vai. pamaldų prie 
koplyčios Springhurste staiga su-

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAMS SUMAŽINTI 

MOKESČIAI
L. N. suvesti finansinius galus 

smarkiai apsunkino kas metai vis 
didesni miesto mokesčiai. Pra
džioje tie mokesčiai nesiekė 2000 
dolerių. Tuo tarpu kai šiemet jau 
padidėjo virš 3100 dolerio, nežiū- 
rink, kad pajamos dėl mažesnio 
salių išnuomavimo žymiai suma
žėjo. .

“L. N.” naujoji valdyba, gavusi 
sekantiems metams Įkainavimus, 
padavė skundą teisman dėl perdi- 
delių mokesčių. Š. m. birželio m. 
28 d. Įvyko teismas. L. N. pirm, 
dr. J. Kaškelis atstovavo ir gynė 
L. N. interesus. Teismo dieną tei-i 
sėjas pareiškė, kad padaręs galu-' 
tiną sprendimą praneš raštu, ir 
jeigu būtų jo nepalankus spren
dimas, L. N. vadovybė gali kreip
tis i aukštesnę teismo instanciją. 
Tačiau liepos 15 d. L. N. pir
mininkas gavo teigiamą sprendi
mą, kad mokesčiai nuo sekančių 
metų yra beveik per pusę sumaži
nami.

Pasirodo, kad per ilgai buvo 
kantriai nešama L. Namams sun
ki’ mokesčiu našta! A.

POPIEŽIUS PAKVIESTAS 
Į INDONEZIJĄ

Indonezijos ambasadorius Ro
moje paskelbė, jog Indonezijos | 
prezidentas Sukamo pakvietė po
piežių Paulių VI aplankyti Indo
neziją. Ar popiežius priims pa
kvietimą, dar nežinoma.

Tradicinė Kanados Lietuvių 
Diena įvyksta rugsėjo 3-4 d.d. 
Toronte. Šventei rengti komite
tas daro visus pasirengimus, kad 
iškilmės praeitų kaip galima gra
žiau ir iškilmingiau. Praėjusią sa
vaitę du komiteto nariai — kun. 
P. Ažubalis ir J. R. Simanavičius 
buvo nuvykę pas muz. S. Gailevi- 
čių, kuris su ponia atostogauja 
netoli Perry Sound, pasitarti dėl 
meninės programos. K.L.B. apy
linkėms išsiuntinėti kvietimai 
gausiai atsilankyti į Liet. Dieną. 
Sudaroma gražuolei rinkti komi
sija.

A. čižikui, “Alfa” radijo taisy
mo dirbtuvės savininkui, parūpi
nusiam “Tėviškės žiburių” patal
poms vėsintuvą sandėlio kaina be 
komiso, “T.Ž.” leidėjai nuošir
džiai dėkoja.

K.L.K. Kultūros Draugija 
“Žiburiai”

Jurgis Grabošas š. m. gegužės 
mėnesį baigė keturių metų me
no kursą Ontario College of 
Art, Toronte, specializuodama
sis advertising design, ir nese
niai pradėjo dirbti šioje srityje 

Montrealyje

Gražinami Lietuvių Namai. — 
Pavyzdingos talkos būdu išda
žius Lietuvių Namų sales ir visą 
vidų, dabar dažomos gana apše
pusios visos lauko medinės dalys: 
langai, durys, pastogės. Tikimasi, 
kad iki Kanados Lietuvių Dienos 
Toronte Lietuvių Namai žymiai 
atsinaujins. Toronto lietuvės mo
terys rengiasi ir Lietuvių Na
mams padaryti staigmeną—“šau- 
eri” namų papildymui reikmeni
mis bei vidaus papuošimui. Tai 
bus tikrai gražus mostas ir geras 
pavyzdys. A.

NAUJI PLANAI 
SPRINGHURST - WASAGA 

VASARVIETĖSE
Jau kuris laikas eina kalbos, 

kad pirmoji vasarnamių linija bū
sianti valdžios išpirkta ir pavers
ta viešuoju parku. Konkrečius 
faktus tuo reikalu paaiškino G. 
Robinson, vasarvietės nuosavybių 
savininkų susirinkime, įvykusia
me praeitą šeštadieni. Pagal jį, 
provincija iš tikrųjų numato iš
pirkti vasarnamius 400 pėdų gyly
je nuo vandens linijos. Į tą ruožą 
įeina vasarnamiai pirmoje ir ant
roje linijoje. Tai būsią įvykdyta 
20 metų laikotarpyje.

Tame pačiame susirinkime sa
vininkai nutarė prašyti savivaldy
bių ministeriją, kad Springhursto 

'vasarvietė būtų prijungta prie
, . ....... x •» I Wasagos naujai formuojamo vals-
Ligoniruų darbininkų streikas: čiaus, nes šiuo metu šią vasarvie- 

Kvebeko provincijoje nesibai- Įę vajdo Nottawasagos valsčius, 
gia, ir to. pasėkoje laikinai ture- kurį0 vadovybę sudaro vietos ūki- 
įo užsidaryti net 139 ligoninės, jūnkai. mažai besirūpina vasarvie- 
Kvebeko ligonines daugumoje Įės reikalais 
yra kontroliuojamos vienuolynų, ; 
kurie nenori nusileisti unijų rei
kalavimams.
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® MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žiniosKazimiero par. žinios I — Prasidėjus vasaros atosto- 

3426 Parthenais st. Montreal 24, Que ’ goms, ir esant gražiam orui, nema
T • „ oo , ... .. o. ižai parapijiečių išvyksta į kalnus

. ~ LiePps 23 d- parapijietis Sta- į Ameriką. Tačiau nepamiršta 
mslovas Tumas moterystes sakra-, Mo‘ntrealį lankyti ir kiti, todėl 
mentą priėmė St. Brande s para- kiekvieną sekmadienį susiiaukia- 
pijoje su Barbara Wolkden. Jau- me svečfu iš tolimesniu miestu, 
meji po mišių buvo nepaprastai Ačiū apsilankiusiems. ' 
gausiai fotografuojami savo drau-, __ 26 d Onos
gų. Vestuviniai pietus buvo Wind-, Tai ^17^^ mūsu šv. Onos 
sor Hotel, dalyvavo virs 100 as- dr.jo kuri įsikūrusi 1911 m. 
menų. St. Tumas industrines fir- 15 d/Ta- išsilai.
mos perkeltas i Quebecko miestą, draUgija, jai jau 55 metai 
kur jam teks gyventi naują vedy-igyvavim0Mrs M 
birUf gyvenimą. Geriausios sek- Gru^kūnienė jau sugrįžo iš Ame- 
mes- .v . rikos po praleistų atostogų ir ruo-

— Liepos 21 d. iš Floridos su- šiasi švęsti šventę Montrealyje. ■
grįžo mok. Ch. Milius su motina. ~ .................................
Atostogos buvo praleistos puikiai.

— Liepos 22 d. Kazimiero para- kaitienė yra ta tylioji skalbėja, 
piją aplankė Tėv. Atkočius, Ma- kuri viską sutvarkė, kad atvažia- 
rianapolio viršininkas marijonas. > vusiems svečiams kunigams malc-

— Parapijos piknikas numaty-i nu būtų parodyti kleboniją,
tas p. Skruibio ūkyje—prie upės; \ — Praėjusio sekmadienio rink- 
įvyks rugpjūčio 28 d. (paskutinis liava $139.05. 
sekmadienis). Parapijiečiai kvie- ’
čiami atsilankyti. Ten bus auko- jamos 7.30. Sekmadieniais 9, 10, 
jamos lietuviškai šv. Mišios. 11 v.v. K. J. G.

gauja savo vasarnamyje. Pazno-

— Mišios kasdien rytais aukc-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

PETRUI DAMBRAUSKUI mirus, 
jo broliui JONUI DAMBRAUSKUI ir jo šeimai 

reiškiame gilią užuojauta —
S. ir J. Juodikaičiai
B. ir V. Cvirkos
J. Gelumbauskas ir šeima

Staiga Viešpačiui pašaukus amžinybėn mylimą žmoną ir 
mamytę

A. A. MARIJĄ VIDUGIRIENĘ,
nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų bičiuliams ir artimie
siems už išreikštą užuojautą ir pagalbą šioje skaudžioje ir 
netikėtoje liūdesio valandoje —

Vidugirių šeima
šaunios vestuvės. - Praėjusi I ne§alavo-kaukus gydytoją, ligo- 
v, , r v- np nasinitn aprišu ir nnvn nii^n-šeštadieni šv. Jono Kr. liet, baž

nyčioje moterystės ryšiais palai
minti inž. Gediminas Sakevičius 
ir gimnazijos mokytoja Danutė 
Pacevičiūtė. Gausiai gėlėmis iš
puoštoje bažnyčioje jungtuvių 
apeigose dalyvavo abiejų jaunųjų 
giminės ir daug svečių. Jaunųjų 
pageidavimu, šv. Mišios buvo lie
tuvių kalba. Vestuvių iškilmės

nė pasijuto geriau ir buvo nuga
benta i savo vasarvietę.

Jonas ir Gražina Greičiūnai su
silaukė sūnelio, šešto vaiko šei
moje. Greičiūnų šeima iš Toronto 
gyventi yra persikėlusi i New 
Market, Ont.

Vytautas ir Genė Balčiūnai, iš 
Argentinos atvykę i Torontą, Įieš
ko 1-2 kambariu ir virtuvės lie-

įvyko Royal York viešbutyje. Vai-|tuviško j e šeimoje. Laikinai yra 
šių metu sveikinimo žodi iš jauno- apsistoję pas VI. Germanavičių, 
jo pusės tarė dr. Z. Danilevičius tel. LE 1-5455. Vyt. Balčiūnas « A 1. z...: -Z Y. * a. _ Y z> • • • V •ir A. Sakevičius. iš jaunosios — 
dr. Antanas ir Stasys Pacevičiai 
(krikšto tėvas ir tėvelis). Saunų 
padėkos žodi savo ir žmonos var
du tarė jaunasis inž. Gediminas 
Sakevičius. Vaišėse dalyvavo gau
sus būrys svečių iš Toronto ir 
Įvairių tolimesnių Kanados bei 
JAV vietovių. Povestuvinei kelio
nei jaunavedžiai išvyko i Meksi-

padėka
Už mums suruoštas Įkurtuves ir ver

tingas dovanas ypatinga padėka orga
nizatoriams p.p. A. A. Bukauskams.

Nuoširdus ačiū: P.p. Stankaičiams, 
Preikšaičiams, E. Povilaičiams, H. Z. 
Rožaičiams, J. S. Stukams, A. M. Ilmo- 
niams, V. Vilenbrechtams, M. S. Pet- 
ryloms, R. A. Hozams, R. L. Sarkams, 
I. A. Žalpiams, A. G. Povilaičiams, Z. 
M. Laurinavičiams, P. Šturmams, O. 
I. Delkams, p. Jankams, A. Grimams, 
p. Usvaltienei, A. M. Marciams, G. Ga- 
vėnaičiui, E. Naujokui, A. Žaligoniui.

Liekame Jums dėkingi visados.
M. Dirvelienė ir sūnus Ričardas

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II-me augšte vienam ar dviem asme
nims. Yra krosnis ir šaldytuvas. Arti 
T. Pranciškonų bažnyčios. LE 6-0211.

IŠNUOMOJAMAS FRONTINIS 
KAMBARYS VIENAM ASMENIUI. 

Skambinti tek 534-5972.

— sunkvežimių tarnyba.
Perkraustymas bei 

pervežimas. 
ŽEMIAUSIOS KAINOS.

Skambinkite JOE 
tel. 248-8217

dirbs “Tž” spaustuvėje raidžių 
rinkėju.

M. šnapštys iš Dearborn, Mich., 
viešėjo pas draugus Toronte, ta 
proga aplankė “TŽ”, susipažino ' 
su spaustuvės mašinomis ir užsi
sakė “TŽ”.

K o n stancija Martinkaitienė - 
Burdulytė šį antradieni atvyko 
iš Vokietijos aplankyti savo sese
rį. Apsistojo pas p.p. Norušius, 4 
Kings Point Dr., Etobicoke, Ont. 
Išvyks rugpjūčio 15 d.

Auksė Teresė Lingytė, gyv. 75 
Raymond Ave. Toronte, kaip pra
neša kanadiečių spauda, buvo i 
viena iš dviejų studenčių, gavu
si $600 stipendiją iš The Allergy 
Foundation of America. Ši stipen
dija skiriama gabumu pasižymė
jusiems medicinos studentams at
likti alergijos tyrinėjimo moksli
nius darbus. A. T. Lingytė, ' 
kaip rašo “The Globe and Mail”, 
yra gimusi Lietuvoje, Toronte 
baigusi Runnymede Collegiate, 
gaudama Ontario provincijos sti
pendiją ir J.W. McCall vienkarti
nę premiją 1961 m.

NUKAUTAS TIGRAS 
TERORISTAS

Ketvirtis milijono rytų Pakista
no Swarankhola provincijos gy
ventojų lengvai atsiduso, kai su
žinojo, jog kažkas padarė galą 
bengaliniam tigrui žmogėdrai, ku
ris per kelis mėnesius terorizavo 
gyventojus, išsisukdamas nuo po
licijos kulkų. Tas plėšrusis žvėris 
yra sudraskęs 21 asmenį ir įvaręs 
gyventojams tokią baimę, jog vie
tiniai degtukų ir popierio fabrikai 
turėjo užsidaryti, nes miškakir
čiai buvo atsisakę kirsti medžius 
miškuose.

TORONTO MIESTAS SKELBIA 
1966 CIVIC HOLIDAY

Toronto miesto korporacijos atstovai savo susirinkime 1966 
m. gegužės mėn. 25-ją dieną priėmė sekančią rezoliuciją:

“NUSTATOMA, KAD PIRMADIENIS, 1966 M. RUGPJŪČIO 1 
DIENĄ, YRA ŠIŲ METŲ CIVIC HOLIDAY, NEDARBO DIENA. 
MIESTO BURMISTRUI PAVEDAMA, KAIP PAPRASTAI YRA 
DAROMA, ŠĮ REIKALĄ VIEŠAI PASKELBTI”.

Laikantis augščiau paminėtos rezoliucijos, didžiai gerbia
mas Phillip G. Givėns, Q.C., skelbia pirmadienį, 1966 m. 
rugpjūčio 1-ją dieną NEDARBO DIENĄ (Civic Holiday), 
ir visi žmonės yra prašomi tai įsidėmėti ir atitinkamai lai
kytis.

GORDON T. BATCHELOR, 
Deputy city Clerk

City Hali,
Toronto 1966, liepos 4 <L

GOD SAVE THE QUEEN

TORONTO MIESTAS
VIEŠAS PRANEŠIMAS ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO REIKALU 
Pirmadienį, rugpjūčio 1-ją, esant Civic Holiday (nedarbo 
diena), šiukšlės tą dieną mieste nebus surenkamos.
Jos bus išvežamos antradienį, 1966 rugpjūčio 2-ją dieną. 
Kur yra antradienis reguliari šiukšlių surinkimo diena, ten 
jos bus išvežamos trečiadienį, 1966 rugpjūčio 3 dieną.
Naudokite pagal nuostatą uždaras dėžes laikyti namų apy
vokos liekanoms. Visas tokias liekanas susukite į laikraštį 
ir sudėkite į uždaras dėžes.
Nepalikite vejos pagrėbstų, nupjautos žolės ar atmatų ant 
vandens nuotakų. Sudėkite visas tokias liekanas į tvirtas 
dėžes, paruoštas sekančiai reguliariai surinkimo savaitės 
dienai.

H. F. ATYEO, P. Eng.
Gatvių priežiūros viršininkas

Puiki galimybė jaunai moteriai 
DIRBTI DIDELĖJE MADINGŲ RŪBŲ 

DIRBTUVĖS ĮSTAIGOJE.
NUOLATINI VIETA. GERA ALGA.

Kreiptis: ETLIN LTD. 431 King St. W. 5-tas aukštas 
tel. 368 • 4886

ČIKAGOS LIETUVIŲ mėgiamiausia 
vasarojimo vieta dabar yra Union Pier, 
Mich. Anksčiau mūsų tautiečiai vasa
roti daugumoje važiuodavo i Beverly 
Shores, Ind., vietovę, kuri yra apie 30 
mylių arčiau negu Union Pier, bet prie 
to paties Michigano ežero. Dabar jau 
senoji vasarviečių kolonija vis mažiau 
tautiečių susilaukia, už tai Union Pier 
lietuviais labai praturtėjo. Ten jau sa
vo vasarnamius yra Įsigiję gal koks 
100 tautiečių, ir jų skaičius vis didė
ja. Kai kurie vasarnamiai yra dideli, 
yra juose galima ir kitiems išsinuo- 

: moti sau kambarius, o kiti — tik pri
vačiam naudojimui.

Vienas iš didžiausių lietuvių vasar
namių Union Pier yra pavadinta 
“Gintaro” vardu ir jo savininkas yra 
Algis Karaitis. Jis vasarnami paskuti
nėmis savaitėmis garsino ir per lie
tuvių televizijos pusvalandi, kuris dar 
vis Čikagoje kiekvieną penktadienio 
vakarą yra matomas. Gal vasaros mė
nesiais šis lietuvių pasirodymas tele
vizijoje sutraukia kiek mažiau žiūrovų, 
bet vis tiek yra mielas lietuvio širdžiai.

Apie savaitę laiko praleidus Union 
Pier vietovėje, buvo proga susipažinti 
su šios vietovės vasarotojais. Vietiniai 
lietuviai labai džiaugiasi, kad vis dau
giau mūsų tautiečių Įsigyja nuosavy
bes ten, kur anksčiau buvo turtingų žy
dų vasarojimo kolonija. Dabar lietu
viai ten turi ne tik vasarnamius, bet 
yra Įsigiję ir dvi krautuves, o gal po 
kurio laiko perims ir kitas miestelio

Atkelta iš 7-to psl.
dėl tų riaušių kaltina negrų pasto

rių Martin Luther King, šis Nobelio 
taikos premijos laimėtojas Čikagoje 
jau seniai darbuojasi, tik sunku pa
sakyti, ar jo veikla yra teigiama, ar 
neigiama. Šiaip nemaža žmonių šio as
mens darbais yra pasipiktinę; ''Chica
go Daily News” laikraštyje Įdėtame 
laiške vienas pilietis davė minti, jog 
Nobelio premija turėtų būti atšaukta, 
kadangi vietoje taikos jis kaip tik ke
lia karą.

Jeigu kas važiavo praėjusi sekmadie
nį Roosevelt gatve, kuri anksčiau ir 
lietuviams buvo gerai pažįstama (da
bar toje apylinkėje jau užviešpatavo 
negrai, tai daugumas bijosi ten keliau
ti), matė liūdną vaizdą — viskas atro
dė, kaip po karo. Kareiviai su durtu
vais ant šautuvai juos laikė parengties 
stovyje, kaip karo zonose. Taip vadina
ma civilinių teisių akcija dabar jau 
taip išsigimė, kad tuos, kurių tų teisių 
siekia plėšimu, deginimu, nekaltų žmo
nių šaudymu, policijos nebojimu, ten
ka net kariuomenei su šautuvais mal
šinti.

ka

PASKOLOS SMULKIEMS . 
VERSLININKAMS

Remiantis atitinkamu federaci
niu įstatymu, vyriausybė per ban
kus duoda paskolas smulkiems 
verslininkams bei prekybinin
kams. Vienam skolintojui duoda
ma iki $25,000. Paskola turi būti 
gražinta per 10 metu, skaitoma 
5¥2 %.

šių paskolų Įstatymas įsigaliojo 
1961 m. sausio 1 d. Nuo to laiko 
iki 1966 m. kovo 31 d. jomis yra 
pasinaudoję 14.580 skolintojų, 
gaudami $132,208,406.

JEI VAIRUOJI VASARĄ
Prieš kiekvieną ilgesnę kelio- 

kis anksčiau iš ryto, truputi užval- 
gyk ir pavažiuok porą valandų. 
Tada sustok stipresniems pusry
čiams. Stipriai pavalgius ankstybą 
rytą, oro vėsumas, maisto gausu
mas ir nedidelis mašinų judėji
mas kelyje yra snaudulio priežas
tys.

Prieš kiekvieną ilgesnę kelio
nę gerai patikrink padangas. Pa
sižiūrėk, ar veikia langų valyto
jai. . ‘

Pradėjus lyti atsimink, kad pir
mosios lietaus minutės yra ypač 
pavojingos, nes atlaisvina alyvos 
nuosėdas, kurios visada dengia 
kelius. Atidrėkusios nuosėdos pa
daro kelią slidų. Toliau pavojin
gai slidus kelias pasidaro nuo la
bai didelio lietaus.

Ontario saugaus važiavimo 
taryba

STELMUŽĖS ĄŽUOLAS
Stelmužės ąžuolas (12 km. Į 

šiaurės vakarus nuo Zarasų) Eu
ropos ir Amerikos spaudoj pagar
sintas kaip seniausias medis Eu
ropoj (apie 2000 metų). Tam pro
ga buvo žinia, kad, po prieš kiek 
laiko atliktos “operacijos” (išimta 
iš liemens keli vienračiai puvenų 

, ir nuimti keturi ant jo augę me- 
i džiai), ąžuolas ši pavasari gražiai 
' sužaliavo ir žadąs dar netrumpai 

pagyventi. E.
i SULAUŽYTA TRADICIJA
į Britų sosto Įpėdinio Charles 
Į auklėjimas Australijos berniukų 

vidurinėje mokykloje laikomas 
pirmuoju tradicijos sulaužymu, 
nes iki šiol nė vienas britų krau
jo kunigaikštis nesimokė už Bri
tanijos ribų. Numatomas antras 
tradicijų sulaužymas: princas 
Charles neis į karo akademiją, 

r neseks savo pirmtakų pavyzdžiu, 
[ bet studijuos Oxfordo ar Cam

bridge universitete ir taip pat Mc-
Į Gili universitete Kanadoje.

ČIKAGOS LAIKRAŠČIAI buvo pilni 
žinių apie 8 jaunų studenčių — būsi- 
mųjų gailestingųjų seserų nužudymą 
liepos 14 d. šis šiurpus įvykis atsitiko 
nakties metu, kai šios South Chicago 
Community ligoninės mokinės miego
jo savo patalpose nepertoliausia nuo 
ligoninės. Tik vienai pavyko pasislėpti 
po lova ir išsigelbėti, ir ji vėliau gale- prekybas. Nemaža vasarnamių čia da- 
jo papasakoti liūdną istoriją apie jos 
draugių žiaurų nužudymą.

Įtariamas piktadarys Richard Speck, 
pajutęs, kad yra jieškomas, po kelių į 
dienų bandė nusižudyti ir pats persi
pjovė gyslas, tačiau pastabaus gydytojo 
dėka laiku buvo suimtas ir nuvežtas 
kalėjimo ligoninėn.

Namas, kuriame įvyko žudynės, di
džiausios pagal aukų skaičių Čikagoje, 
yra kaimynystėje lietuvio laidotuvių 
direktoriaus Leonardo Bukausko. Jis 
pats kaikurias aukas asmeniškai paži
nojo ir vėliau spaudos reporteriams 
apie tai papasakojo. Viena nužudytųjų 
buvo vėliau pašarvota jo koplyčioje.

bar yra pardavimui ir, palyginus, visai 
nebrangia kaina. Vieną, kitą vasarna
mi šalia lietuvių yra įsigiję ir turtingi 
negrai, kas kai kuriuos kiek gąsdina, 
tačiau kitiems šis faktas nekelia pasi
baisėjimo, nes ilgesnį laiką pabuvę 
saulėje visi žmonės prie ežero gana 
tamsūs atrodo.

Union Pier sutraukia tautiečių ne 
tik iš Čikagos, bet ir tolimesnių vietų. 
Vieno savaitgalio metu ten teko sutik
ti du vyrus iš Toronto, kelis iš Niu
jorko ir kitų miestų. Bendrai, ten 
karštesnį savaitgalį galima priskaityti 
daugiau negu tūkstanti mūsų tautie-

Margos įvairybės
• Amerikoj lankantis Saudi 

Arabijos karaliui Faisal, Niujor
ko burmistras Lindsay pasiskel
bė, kad svečio garbei rengiąs pri
ėmimą. Deja, burmistrą ėmė bom
barduoti laiškais, telefoniniais 
pasikalbėjimais ir asmeniškai vie
tiniai žydai, kad tokio priėmimo 
nedarytų.

Ir veltui Valstybės departa
mentas Įtikinėjo burmistrą pri
ėmimo neatšaukti, jis buvo at
šauktas. Niujorko žydų balsai lė
mė daugiau nei Valstybės depar
tamento pageidavimas. Aistros 
buvusios kurstytos ir iš kitos pu
sės — iš arabų šaltinių. Karalius 
buvo gundytas visiškai ignoruoti 
Niujorką, kaip “Atlanto Tel Avi
vą”. Tiesą sakant, pagal “Time” 
žurnalą, šiame “Atlanto Tel Avi

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1-0 53 7.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai Jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei- 
dhnns. Ir jau galima pradėti va* 
tiuoti pirmų pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Batburst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

ve” žydų esą puspenkto kaito 
daugiau, negu Izraelio Tel Avive!

Vienok Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Ū Thant kara
liui priėmimą padarė ir jame tu
rėjo pareigą sėdėti JAV atstovas 
Goldbergas, kuris taip pat yra žy
du kilmės...

• Stockholme, Švedijoj, teisi
ninkai, esą, turėję nemažą galvo
sūki, išrišdami tokią tarptauti
nio pobūdžio problemą. Tame 
mieste buvo pavogtas automobi
lis, kuris priklausė norvegui, už
registruotas buvo V. Vokietijoj, 
o apdraustas Italijoj. Vagystę 
Įvykdė danas, kuris buvo pagau
tas pervažiavus Švedijos-Suomi- 
jos sieną.

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai gaunami "Lite". 

Didžiausia nuolaida tik iki 1966. VII. 31.

“L IT A S"
MOKA už:

Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., tel 766 -5827

Nekito. turto paskolas 65% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v. 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius: 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v




